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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

  هصف انثبَٙ اإلعذاد٘انهغخ انعرثٛخ ن يراجعخ                                     

: قــصــــخ كــفـــــبح شـــعــــت يـــصـــــر:   أًٔلا

 ـ تخٛر انصٕاة يًب ثٍٛ انقٕضٍٛ:

  )  نذفٛذِ  جذ  _ ًلثُٓب أو _ ًلثُّ أة)                                   .يصر  شعت  كفبح  قصخ  ٚذكٙ  ـٔ  

 (  أفرٚقٛب _ آضٛب _ أٔرثب (           ................. فٙ ٚعٛشٌٕ كبَٕا انرعبح يٍ جًبعخ ْى انٓكطٕشـ ٕ

 (  انفراعُخ _ انفبطًٛخ انذٔنخ _ األٕٚثٛخ انذٔنخ)                     .................. أٚبو يصر إنٗ انٓكطٕش تطهمـ ٖ

  ) انشًبل _ انجُٕة _ انشرق)                                  ............... يٍ صري عهٗ انٓكطٕش أغبرـ ٗ

 (  يُف _ أٔارٚص _ طٛجخ)         ................ ْٙ فٛٓب ٔعطكرٔا ثٓب ٚعتصًٌٕ عبصًخ انٓكطٕش جعهْٕبـ ٘

 (  رع ضقٍُ _ أدًص _ كبيٕش)              .............. ْٕ انٓكٕش زيٍ يصر أيراء ٔأقٕٖ طٛجخ أيٛر كبٌـ ٙ

   ( اطًئُبٌ _ تٓذٚذ _ صهخ)                       .طٛجخ أليٛر .............. رضبنخ انٓكطٕش يهك أرضم  ـ2

 ) يٛم تطعًبئخ _ يٛم ضجعًبئخ _ يٛم خًطًبئخ)                     ...................... ٔطٛجخ أٔارٚص ثٍٛ انًطبفخـ 0

 (  أريُت _ كبيٕش _ أدًص)                    .انذرة يٕاصهخ عهٗ ........... األكجر اثُٓب دتت إٚبح شجعت  ـ 6

 (  كبيٕش _ أدًص _ رع ضقٍُ)                               ْٕ .يُٓى انصعٛذ ٔطٓر انٓكطٕش عهٗ اَتصرـ ٓٔ

 (  انًصرٍٚٛ قبئذ _ انفرش قبئذ _ انٓكطٕش قبئذ)                                            .................. أدًصـ ٔٔ

 (  انًصرٍٚٛ _ انًغٕل _ انٓكطٕش                                     (.....................ثٓب انًراد انسادفخ انصفٕفـ ٕٔ

 ( التاسع_  السابع_  السادس)                                        .............  القرن فً آشور دولة تداعت -ٖٔ

  ( الفرس_  الروم_  مصر)                               .................... آشور لدولة الشرعٌة الورٌثة كانت -ٗٔ

 ( رشٌد_  منف_  طٌبة)                                                        .......... نحو اتجهت قمبٌز سفٌنة -٘ٔ

 ( المباغتة القوة_  والخدٌعة السٌاسة_  الشعب بٌن الفرقة ببث)   :  إلى مصر على حربه فً قمبٌز لجؤ -ٙٔ

  ( صلح_  تهدٌد_  إطمئنان)                                  .............. برسالة للمصرٌٌن رسوله قمبٌز بعث -2ٔ

 ( قمبٌز_  فرٌزر_  نابلٌون)       ................ هو الوصف لكبذ المراد"  الرعدٌد الجبان أٌها إلٌك نكتب"  -0ٔ

 ................... بسبلم ٌذهب قمبٌز رسول المصرٌٌن ترك -6ٔ

 ( والتقالٌد بالعادات افتخاًرا_  القتل بعدم بٌنهم هدنة لوقوع_  فعله ردة من خوًفا)                                 

 ( أوربا_  الكبرى آسٌا_  الصغرى آسٌا)                 ............... من استعمارٌة ةجماع هم الصلٌبٌون -ٕٓ

  ( ـه0ٖٙ_   ـه0ٖ٘_  ـه 0ٓ٘)                            .............. سنة المقدس بٌت الدٌن صبلح فتح -ٕٔ

 ( القادسٌة_  جالوت عٌن_  حطٌن)          .............. واقعة فً منكرة هزٌم الصلٌبٌن الدٌن صبلح هزم -ٕٕ

 ( قسوة_  شهامة_  تفاخر)                               ............. بكل المسٌحٌة المرأة الدٌن صبلح عامل -ٖٕ

 ( أشهر تسعة_  أشهر سبعة_  أشهر ستة)        ............. فٌها وظلت دمٌاط على الصلٌبٌة الحملة استولت -ٕٗ

 ..................الصالح زوجها وفاة بعدة الدر شجرة قررت -ٕ٘

 ( ابنه استدعاء_  الوفاة نبؤ كتم_  جنازته لتشٌٌع الوفاة نبؤ إعبلن)                                                       

 ( شاه توران_  سبٌبر_  قطز)                              هو الدٌن نجم الصالح وفاة بعد العرش وارث -ٕٙ

 ( جالوت عٌن_  المنصورة_  دمٌاط)                  ............ واقعة فً منكرة هزٌمة الفرنسً الجٌش ُهِزم -2ٕ

  ( الجبل قلعة_  لقمان ابن دار_  نعمان ابن دار)   .............. فً فرنسا ملك بسجن امًرا الدر شجر أصدرت -0ٕ

 ( التاسع لوٌس_  هوالكو_  قمبٌز)                                               ................ هو المغول قائد -6ٕ

 ( الشروط_  التسلٌم_  الصلح)                              ...............ب العباسً للخلٌفة المغول قائد بعث -ٖٓ

 ( القاهرة_  بغداد_  دمشق)                                           ............ هً اإلسبلم ودرة العلماء كعبة -ٖٔ

 ( المغول_  الصلٌبٌن_  الفرس)                             ................ ٌد على العباسٌة الدولة حٌاة انتهت -ٕٖ
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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 ( قرون سبعة_  قرون ستة_  قرون خمسة)                             .................. العباسٌة الدولة عاشت -ٖٖ

 ( بٌبرس_  قطز_  الدٌن نجم الصالح)                   .................... هو المغول أٌام مصر حاكم -ٖٗ

 ( حطٌن_  المنصورة_  جالوت عٌن)              ............. معركة فً المغول ٌهزم أن قطز استطاع -ٖ٘

 ( الغزاة أحبلم_  العرب طموحات_  المصرٌٌن آمال)        ................. علٌها تحطمت صخرة مصر -ٖٙ

 ( طوبار حسن_  كرٌم محمد_  مكرم عمر)   :هو نابلٌون بقٌادة الفرنسٌة الحملة قدوم أٌام األسكندرٌة زعٌم -2ٖ

 ( نابلٌون_  التاسع لوٌس_  قمبٌز )   .لمحاكمته للقاهرة وأرسلوه كرٌم محمد على................  رجال قبض -0ٖ

 ................. ب كرٌم محمد فً العسكري المجلس حكم صدر -6ٖ

ا القتل_  الوطنً الزعٌم عن اإلفراج_  المإبد الحبس)                                                 ًٌ  ( بالرصاص رم

 ( فرٌزر_  كلٌبر_  فٌال)                 .بعده من بالقٌادة..................  وكلف مصر، بونابرت غادر -ٓٗ

 :بسبب خفٌة مصر ناٌلٌون غادر -ٔٗ

 ( الحربً فرنسا مركز تدهور_  الشدٌد مرضه_  علٌه المصرٌٌن اتحاد من خوفه)                                 

 ( م266ٔ_   م26٘ٔ_  م 26ٖٔ)                   ............. عام فً فرنسا إلى مصر نابلٌون غادر -ٕٗ

 ( دمٌاط_  القاهرة_  اإلسكندرٌة)            ............. من ثورة وانطلقت المصرٌون كافح كلٌبر، عهد فً -ٖٗ

 .ٌوًما.................................  المستعمرٌن أمام وصمدوا مجًٌدا، دفاًعا القاهرة عن المواطنون دافع -ٗٗ

 ( وثبلثٌن سبعة_  وعشرٌن سبعة_  عشر سبعة)                                                                        

 ( المغولٌون_  الفرنسً المستعمر_  اإلنجٌلٌزي المستعمر)  .الثقٌلة بالمدافع القاهرة منافذ ........... حاصر -٘ٗ

 ( الصغٌر البحر_  المنصورة_  رشٌد)                            ..................... زعٌم طوبار حسن كان -ٙٗ

  ( عدٌدة صٌد مراكب_  كثٌرة بساتٌن_  واسعة زراعٌة أرًضا)   ............. ٌمتلك طوبار حسن الزعٌم كان -2ٗ

 ( فٌال_  بونابرت_  كلٌبر)  ................. هو صفوفه فً طوبار حسن اجتذاب حاول الذي الفرنسً القائد -0ٗ

 ( الصعٌد_  األسكندرٌة_  القاهرة)                    ........... فً الشعبٌة الثورة بطل بنودياأل أحمد -6ٗ

ا زعًٌما)             ....................... خورشٌد كان -ٓ٘ ًٌ ًٌا_  مخلًصا وطن  ( خائًنا جاسوًسا_  وظالًما فاسًدا وال

 ( م 0ٓٙٔ_  م 0ٓ٘ٔ_  م 0ٓٗٔ) :  سنة فً كانت مإلًما اعتداء األهالً على خورشٌد جنود اعتداء واقعة -ٔ٘

 .خورشٌد الوالً ظلم عن لٌتحدثوا.................   إلى الثائرة  المصري الشعب جموع لجؤت -ٕ٘

 ( والمشاٌخ العلماء_  والصناع التجار_  والضباط الجنود)                                                            

 .األحمق للوالً مطالبهم لتقدٌم.................  حول الشعب طوائف تجمع -ٖ٘

 ( لقمان ابن دار_  العلٌا المحكمة دار_  العالً القضاء دار)                                                            

 ................................... خورشٌد الظالم الوالً عن قدمها التً المصري الشعب مطالب من -ٗ٘

 ( خورشٌد حبس_  الببلد من األجانب الجنود خروج_  خورشٌد عزل)                                                 

 ....................... العبارة فً المتحدث   "  الدٌن رجال وأنتم منكم األمر أولى تطٌعون ال كٌف"  -٘٘

 ( خورشٌد رسول_  مكرم عمر_  كرٌم محمد)                                                            

 .................. هو العبارة فً المتحدث" العدل ٌكون ما أبعد وخورشٌد العادل، الوالً إال نطٌع ال نحن"  -ٙ٘

 ( مكرم عمر رسول_  كرٌم محمد_  مكرم عمر)                                                           

  .المصري الشعب لثورة تهدئة منصبه عن خورشٌد ................... عزل -2٘

 ( طوبار حسن_  التركً السلطان_  مكرم عمر)                                                            

 ( تسعمائة_  سبعمائة_  خمسمائة)                    .اجندًٌ ................  عن تزٌد ال رشٌد حامٌة كانت -0٘

 ( أغا أمٌن_  مكرم عمر_  كرٌم محمد) .........  هو محافظها كان لؤلسكندرٌة، اإلنجٌلٌزٌة الحملة قدوم عند -6٘

 ( فرٌزر_  التاسع لوٌس_  نابلٌون)                ............... بقٌادة لئلسكندرٌة اإلنجلٌزٌة الحملة وصلت -ٓٙ
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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 

 مٌز"  والعار الذل ألنفسكم تكتبوا أو لعدوكم، تصمدوا أن إما أٌدٌكم، فً كلها مصر مصٌر أن اعلموا"  -ٔٙ

 :العبارة فً المتحدث

 ( رشٌد محافظ_  األسكندرٌة محافظ_  مكرم عمر)                                                                    

 ..................... كانوا ألنهم اإلنجلٌز؛ اضحاٌ كثرت -ٕٙ

 ( للراحة أسلحتهم وضعوا_  السبلح من عزاًل _  ضعٌفة قلة)                                               

 ( والبنادق الُمدى_  األبٌض السبلح_  البنادق)              ................. ب أعداءهم رشٌد أهل جاهد - ٖٙ 

 .................... فً  رشٌد فً الوطنٌة المقاومة وزعت -ٗٙ

  ( والقصور المعابد_  رشٌد شوارع كل_  الملك دهلٌز شارع)                                            

 ( ءوالعلما المشاٌخ_  األدباء_  النساء)     .النفوس فً الحماسة بعثت التً الوطنٌة األناشٌد الشعب لقنوا -٘ٙ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( أمام العبارة الخطؤ:  −ة الصواب، وعبلمة ) ( أمام العبار  ضع عبلمة ) 

 (   )                          . مصر أمراء وأشجع أقوى من رع سقنن كان -1

 (   )        . أحمس أما الجنوب إلى الفرار غٌر الدخبلء الهكسوس ٌجد لم -ٕ

 (   )                          . طٌبة هً مصر شمال فً الهكسوس عاصمة -ٖ

 (   )       . القتال لساحة رع سقنن زوجها دفع فً الفضل حتب إلٌاح كان -ٗ

 (   )                       . الهكسوس من الصعٌد ٌطهر أن أحمس ستطاعا -٘

 (   )                                      . الحبس الهكسوس ملك مصٌر كان -ٙ

 (   )                     هب بسبلم. ـ لم ٌترك المصرٌون رسول ) قمبٌز ( ٌذ2

 (    )                         ـ احتل الفرس مصر فً القرن السابع المٌبلدي.  0

 (   )                         ـ انتصر أبسماتٌك على قمبٌز وطرده من منف.  6

 (   )                        رفضت شجرة الدر إخبلء سبٌل الملك لوٌس.  ـ ٓٔ

 (   )                     ـ ُهزم ملك فرنسا، وولى هارًبا مع فلول جٌشه.    ٔٔ

 (   )                    ـ هزم صبلح الدٌن الصلٌبٌٌن فً عٌن جالوت.     ٕٔ

 (   .                )ـ مصر خالدة على مر الزمان، ولم ولن تلٌن لمستعمرٖٔ

 (   )                              ٌد الفرس.    ـ انتهت الدولة العباسٌة على ٗٔ

 (   )                              ـ هزم قطز التتار فً موقعة حطٌن.       ٘ٔ

 (   )                          ـ شجر الدر إمرأة  قوٌة حسنة التصرف.     ٙٔ

 (   )                         ـ رفض محمد ُكرٌم أن ٌفتدي نفسه بالمال.    2ٔ

 (   ـ لم ٌستجب مشاٌخ القرى لدعوة ) حسن طوبار ( لمقاومة الفرنسٌٌن. )0ٔ

 (   )         ـ خدع ) أحمد األبنودي ( الفرنسٌٌن بترك ثٌابه على المئذنة.  6ٔ

 (   ـ لقد ضحى محمد ُكرٌم بماله، ومركزه، وروحه ؛ من أجل وطنه وشعبه.    )ٕٓ

 (    )    ر الصغٌر بٌن المنصورة وبٌبل.    ـ تقع منطقة البحٕٔ

 (   .   )ـ ) كلٌبر ( هو القائد الفرنسً الذي نال حب الشعب المصري وتقدٌرهٕٕ

ا، له مراكب صٌد كثٌرة.    )ٖٕ ًٌ  (    ـ  كان  ) حسن طوبار ( زعًٌما شعب

 (    ـ استمرت المعركة بٌن المصرٌٌن والفرنسٌٌن سبع ساعات.    )ٕٗ
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 (    ل راٌة الجهاد بعد محمد كرٌم الزعٌم عمر مكرم.   )ـ حمٕ٘

 (    )           ـ وصف المإرخون األجانب كفاح المصرٌٌن بؤنه فاق كل حد.   ٕٙ

 (    )                   ـ غادر نابلٌون مصر خفٌة بسبب ثورات الشعب ضده.   2ٕ

 (    )                                   ـ  ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق.    0ٕ

 (    )                ـ الشعب المصري ٌثور على الحاكم الظالم دون أن ٌحذره.  6ٕ

 (    )          ـ لجؤت جموع الشعب الثائرة ضد خورشٌد إلى المشاٌخ والعلماء.ٖٓ

 (    )                                  ـ سخر خورشٌد من مطالب سلطان تركٌا.   ٖٔ

 (     )                          ـ فشل الشعب المصري فً عزل الوالً خورسٌد.  ٕٖ

 (     )                                 استجاب الوالً خورشٌد لمطالب الشعب.  ـ ٖٖ

 (     )                       ـ كان للمشاٌخ والعلماء مكانة عظٌمة فً النفوس.   ٖٗ

 (      )          م.    0ٓٔٔفرٌزر بحملته إلى مصر فً منتصف مارس  ـ وصلٖ٘

 (     )                     ـ قاوم محافظ األسكندرٌة الحملة اإلنجلٌزٌة حتى مات. ٖٙ

 (    )                            ـ دخل العدو محافظة رشٌد دون مقاومة تذكر.   2ٖ

 (     )              الغربً لمنع دخول اإلنجلٌز.    ـ أمر محافظ رشٌد بغلق الباب0ٖ

 (    )                           ـ هزم أهل رشٌد اإلنجلٌز قبل دخولهم المدٌنة.    6ٖ

  (    )                            ـ قاوم أهل نجع بارود اإلنجلٌز مقاومة شدٌدة.   ٓٗ

 (   )                     إلنضمام إلٌه. ـ رفض أحمد األبنودي  عرض نابلٌون بأٗ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : العبارات التالٌة بما هو مناسب أكمل

 .آسٌا فً ٌعٌشون كان................  من عةجما هم الهكسوس -ٔ

 .بها وأقاموا...............  بلدة فً الهكسوس عسكر -ٕ

 ............................. أٌام مصر إلى الهكسوس تسلل -ٖ

 ،............................. ،............................. أنهم للمصرٌٌن الهكسوس ظلم مظاهر من -ٗ

...................................... 

 ...................... أمٌر.....................  من الهكسوس ملك سخر -٘

 ....................... فً تزعجه........................  فً النهر أفراس أن: ٌقول رسواًل  الهكسوس ملك أرسل -ٙ

 .الكلمة وجمع الصفوف ضم إلى لٌدعوهم. .................. ب رع سقنن اجتمع -2

 .القتال لساحة دفعه فً الفضل.................  لزوجته وكان رع سقنن حارب -0

 .الهكسوس لمحاربة وأرسله إال مقاطعته فً رجبًل  ٌترك لم...............  أمٌر -6

 .وطنه لخدمة حٌاته كرس الذي...................  أخوه كاموس خلف -ٓٔ

 .منهم الصعٌد وٌطهر الهكسوس على ٌنتصر أن.................  استطاع -ٔٔ

 .المصري الجٌش وجه من..........  غٌر الهكسوس ٌجد لم الصلبة اإلرادة أمام -ٕٔ

 .الهكسوس من كلها القدٌمة مصر..................  أنقذ -ٖٔ

 ـ فً القرن ............. تداعت دولة آشور.ٗٔ

 ............. الورٌثة الشرعٌة لدولة آشور.ـ كانت ....٘ٔ

 ـ  أمر قمبٌز بتجهٌز سفٌنة تتجه نحو ................ٙٔ

ٌُّعون سفٌنة قمبٌز بنظرات ............... و ......................2ٔ  ـ  كان المصرٌون ٌش
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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 ........ـ  أرسل قمبٌز رسبًل ٌطوفون فً أنحاء مصر وٌتحدثون باسم .................0ٔ

 ـ اتجه قمبٌز بقواته نحو منف وفتحها وغلب ....................... .6ٔ

 ـ  جاء ................ من أوربا ٌوجهون حمبلتهم على الشام وآسٌا الصغرى.ٕٓ

 فتح صبلح الدٌن بٌت المقدس عام .............. . ـ ٕٔ

 ................ .ـ  هزم صبلح الدٌن الصلٌبٌٌن هزٌمة منكرة فً واقعة ..ٕٕ

 ـ  أرسل ................. إلى الملك الصالح فً مصر ٌهدده وٌتوعده.ٖٕ

 ـ جاءت الحملة الصلٌبٌة على دمٌاط واستولت علٌها وبقٌت فٌها ................. .ٕٗ

 ـ  كان .................. وارث العرش بعد وفاة أبٌه الملك الصالح.ٕ٘

 ن ملك فرنسا فً ............................ بالمنصورة.ـ  أمرت شجرة الدر بسجٕٙ

 ـ  فً القرن .................. انطلق المغول ٌحاربون إمبراطورٌة الصٌن وٌلتهمونها جزًءا بعد جزٍء. 2ٕ

 ـ  أرسل .................. إلى الخلٌفة العباسً، طالًبا منه الخضوع والتسلٌم. 0ٕ

 العباسٌة على ٌد المغول، بعد أن عاشت ........................ـ  انتهت حٌاة الدولة 6ٕ

 انتصر قطز على المغول فً واقعة ..................... ـ ٖٓ

ـ  أرسل نابلٌون إلى ................. ٌإمنه على مركزه، وٌعرض علٌه البقاء فً منصبه، مقابل مساعدة الجٌش ٖٔ

 الفرنسً..

 ى محمد كرٌم وأرسلوه لـ .............. لمحاكمته.ـ  قبض رجال بونابرت علٕٖ

 ـ  الزعٌم الذي َخلََف محمد كرٌم هو الزعٌم ......................ٖٖ

 ـ غادر نابلٌون بونابرت مصر خفٌة عندما علم بـــ ......................................ٖٗ

 ...................ـ  أمر نابلٌون أن ٌكون قائد الفرنسٌٌن من بعده هو ..ٖ٘

 زعٌم منطقة البحر الصغٌر هو ............................ـ ٖٙ

 ـ كان حسن طوبار ٌمتلك ..............................2ٖ

 ـ  وحلت سفن الفرنسٌٌن فً ..................... بسب قلة المٌاه.0ٖ

 ه.ـ حاول الجنرال فٌال أن ٌجتذب ................. فً صفوف6ٖ

 صعد ..................... إلى  المئذنة، وأخذ ٌرسل الطلقات بعد الطلقات، وهو ٌردد: هللا أكبر .. هللا أكبر. ـ ٓٗ

 ـ اتصف خورشٌد بـــ ...........................................ٔٗ

 .خورشٌد الًالو ظلم عن لٌتحدثوا.................   إلى الثائرة  المصري الشعب جموع لجؤتـ ٕٗ

 .المصري الشعب لثورة تهدئة منصبه عن خورشٌد...................  عزلـ ٖٗ

        ...............     بقٌادة لئلسكندرٌة اإلنجلٌزٌة الحملة وصلت ـ ٘ٗ

 ـ جاهد أهل رشٌد أعداءهم بـ ................................... ٙٗ

 ن الشعب األناشٌد الوطنٌة  التً ترددها الجماهٌر.ـ كان ..................... ٌلقنو2ٗ

 .................... فً  رشٌد فً الوطنٌة المقاومة وزعت  ـ0ٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *  أبرز األسئلة المهمة:

 ـ  كٌف حكم الهكسوس مصر؟ ٔ

 ـ لماذا غضب سقنن رع وأمر بإجتماع األمراء؟  وما القرار الذي اتخذه؟ٕ

 ـ  رفض أمراء مصر إهانة العدو وسخرٌته. وضح ذلك.ٖ

 على الهكسوس؟ كٌف حقق أحمس النصر ـ ٗ

 ـ كٌف كانت نهاٌة الهكسوس فً مصر؟٘

 متى تم احتبلل الفرس لمصر؟ وما موقف الشعب المصري من ذلك؟ـ ٙ
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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 ـ علل: لجوء قمبٌز إلى استخدام المكر والخدٌعة مع المصرٌٌن.2

 ـ ما الحٌلة التً قام بها قمبٌز لخداع المصرٌٌن؟ وما موقف المصرٌٌن منها؟0

 ز ولٌمة للمصرٌٌن؟ وما موقف الشعب المصري منها؟ـ  لماذا صنع قمب6ٌ

 ـ لماذا جاء الصلٌبٌون إلى مصر؟ وما موقف الشعب من هذه الحمبلت؟ٓٔ

 ـ كان صبلح الدٌن شهًما نبٌبًل مع أعدائه. دلل على ذلك.ٔٔ

 كان صبلح الدٌن ٌحافظ على حقوق األمومة والطفولة، حتى ولو كانوا من األعداء. دلل على ذلك.ـ ٕٔ

 ـ قامت شجرة الدر بدور تارٌخً فً معركة المنصورة. وضحه.ٖٔ

 ـ ما المعلركة التً هزم فٌها لوٌس؟ وكٌف كانت نهاٌته؟ ٗٔ

 ـ ماذا طلب المغول من الخلٌف العباسً؟ وبم رد؟ وماذا كانت النتٌجة؟ ٘ٔ

 ـ ما الذي كان ٌعتقده المغول عندما اقتربوا على مصر؟ٙٔ

 قطز لمواجهة المغول؟ وما نتٌجتها؟  ـ ما الخطة التً وضعها2ٔ

 ـ كان ٌوم عٌن جالوت ٌوًما مجًٌدا فً تارٌخ العالم كله. وضح ذلك.0ٔ

 ماذا عرض نابلٌون على محمد كرٌم؟  وما موقف محمد كرٌم من ذلك؟ ـ 6ٔ

 ـ إلى من اتجهت انظار المصرٌٌن بعد الزعٌم محمد كرٌم؟ وماذا فعل؟ٕٓ

 ر خفٌة.ـ علل: مغادرة نابلٌون مصٕٔ

 ـ اذكر مظاهر التعاون  والوطنٌة فً ثورة القاهرة الثانٌة.ٕٕ

 ـ اذكر دور النساء فً ثورة القاهرة الثانٌة.ٖٕ

 ـ ماذا حدث للسفن الفرنسٌة عندما وصلت بمحاذاة بلدة الجمالٌة؟ وكٌف انتهز الشعب المصري ذلك.ٕٗ

 ن.( فً مقاومة المصرٌٌ ـ وضح دور الشاب ) أحمد األبنودي ٕ٘

 ـ  لماذا ثارت مصر على الوالً التركً ) خورشٌد (؟ٕٙ

 ـ ما المطالب التً تقدم بها الشعب للوالً التركً ) خورشٌد ( ؟ وما موقفه منها؟ 2ٕ

 ـ لماذا عزل السلطان التركً والٌه ) خورشٌد (؟0ٕ

 ـ مٌز بٌن موقف محافظ اإلسكندرٌة ومحافظ رشٌد من قدوم الحملة اإلنجلٌزٌة.6ٕ

 شعب رشٌد شعب أبً مجٌد. استدل على ذلك.ـ ٖٓ

 ـ ما الخدٌعة التً دبرها أهل رشٌد لفرٌزر وجنوده؟ٖٔ

 ـ وضح دور النساء فً معركة رشٌد.ٕٖ
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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 نماذج سإال القصة فً المتحان:

                                                               النموذج األول                                                    

 :القوسٌن بٌن مما الصواب اخترأ ـ 

 ) قمبٌز ـ هوالكو ـ لوٌس التاسع (   ـ أرسل ................. إلى الخلٌفة العباسً طالًبا منه الخضوع والتسلٌم.ٔ

 ( قسوة ـ شهامة ـ تفاخر)                  ..............              بكل المسٌحٌة المرأة الدٌن صبلح عاملـ ٕ

 

 :الخطؤ أمام(  − ) وعبلمة، الصواب أمام(   )   عبلمة ضعب ـ   

 .                              )     (الهكسوس محاربة فً عظٌم دور حتب إٌاح للسٌدة كان ـٔ

 )     (            .                                            حطٌن معركة فً التتار قطز هزمـ ٕ

 

 ج ـ وضح دور كل من : ) حسن طوبار ـ أحمد األبنودي (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النموذج الثانً                                                 

 :القوسٌن بٌن مما الصواب اختر ـ أ

 ـ محافظ اإلسكندرٌة أثناء حملة فرٌزر هو ...............) محمد كرٌم ـ عمر مكرم ـ أمٌن أغا (ٔ

 ( أوارٌس ـ منف ـ بةطٌ ......................                              ) فً الهكسوس عسكرـ ٕ

 

 بما هو مناسب:ب ـ أكمل 

 ـ ............ شجرة الدر نبؤ وفاة الملك الصالح؛ حتى ال تضعف عزٌمة الجنود.ٔ

 ـ كان ..................... زعٌم المقاومة فً منطقة البحر الصغٌر.ٕ

 

 ج ـ علل: لم ٌقتل المصرٌون رسول قمبٌز.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النموذج الثالث                                             

 :القوسٌن بٌن مما الصواب اختر ـ أ

ٌَّم شبح الجوعـ حاصر المستعمر الفرنسً المنافذ بالمدٔ   افع الثقٌلة،  وحال دون وصول األغذٌة ، حتى خ

 على أهل ..................                                                ) رشٌد ـ القاهرة ـ نجع البارود (

 ( أوربا_  رىالكب آسٌا_  الصغرى آسٌا...............                )  من استعمارٌة جماعة هم الصلٌبٌونـ ٕ

 

 :الخطؤ أمام(  − ) وعبلمة، الصواب أمام(  )   عبلمة ضعب ـ 

 (    )               .                 منف من وطرده قمبٌز على أبسماتٌك انتصرـ ٔ

 (     )   .                                  تركٌا سلطان مطالب من خورشٌد سخرـ ٕ

 

 مصر؟ فً سوسالهك نهاٌة كانت كٌفج ـ 
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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 النموذج الرابع                                            

 

 ( أمام العبلمة الخطؤ:  −( أمام العبارة الصواب، وعبلمة )    ) أ ( ضع عبلمة )  

 ـ  خان ) عمر مكرم ( وانحاز إلى المستعمر.    )      (ٔ

 فرَّ الرعاة الهكسوس منهزمٌن نحو الجنوب.    )      (ـ ٕ

 

 ) ب ( أكمل بما هو صحٌح:

 ـ وصلت الحملة اإلنجلٌزٌة إلى اإلسكندرٌة بقٌادة ...................ٔ

 ................. أمٌر.....................  من الهكسوس ملك سخرـ ٕ

 

 لئلنجلٌز دون مقاومة.) ج ( علل: تسلٌم أمٌن أغا مدٌنة اإلسكندرٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النموذج الخامس                                                   

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن:) أ 

 ـ الزعٌم الذي تردد اسمه فً رسائل ) بونابرت (، كرمز للمقاومة الشعبٌة الباسلة فً مصر، هو ...............ٔ

 ) قطز ـ أحمد األبنودي ـ حسن طوبار (                                                                         

 تهم على ٌد الجٌش المغولً.                 )  الدولة العباسٌة ـ الدولة األٌوبٌة ـ الدولة المصرٌة (ـ كانت نهإٌ

 

 ( أمام الخطؤ:  −  ( أمام الصواب، وعبلمة )  ) ب ( ضع عبلمة )  

 استخدم كلٌبر سبلح التجوٌع لوقف ثورة القاهرة الثانٌة.   )     (ـ ٔ

 صري وٌحترمه.           )     (ـ  كان خورشٌد ٌحب الشعب المٕ

 

 ) ج (  لجأ قمبٌز إلى حٌلة لخداع المصرٌٌن. وضحها مبًٌنا موقف المصرٌٌن من تلك الحٌلة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النموذج السادس                                              

 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن:

 ) حطٌن ـ عٌن جالوت ـ  المنصورة (       ـ خطة تظاهر الجٌش المصري باالنكسار والفرار كانت فً واقعة ٔ

 ) محمد كرٌم ـ عمر مكرم ـ حسن طوبار (      ........ فً صفوفه.ـ حاول الجنرال فٌال أن ٌجتذب ..............ٕ

 

 ( أمام الخطؤ:  −( أمام الصواب، وعبلمة )   ) ب ( ضع عبلمة )  

 )     ( .  الصحٌة حالته لتدهور سًرا القاهرة نابلٌون غادرـ ٔ

 )     (  ـ طارد أحمس الهكسوس حتى عاصمة ملكهم.      ٕ

 

 .الثانٌة القاهرة ثورة فً والوطنٌة  لتعاونا مظاهر اذكر) ج ( 
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ا: القراءة:    ًٌ  ثان

 :( طفل كبرٌاء)  درس من     

 ما وتنفٌذ طاعته عدم أسباب فً نوقش و المدرسة ومدرسً الضابط أمام كامل مصطفى واسُتدعً" 

 أنا نتك وما عبدك كلمة الخدٌوي أمام أذكر أن منً تطلب كٌف:  وجرأة شجاعة بكل فؤجاب به كلف

 ".محتااًل  و كذاًبا كنت الحق غٌر قلت ولو كذلك أبً كان وال عبًدا

 

 ."طاعته"  مضاد  ـ"  محتاًل "  مرادف هات(  أ) 

  كامل؟ مصطفى استدعاء أسباب ما(  ب) 

 ؟ الضابط على كامل مصطفى رد أثر ما(  ج) 

 

   ؟ كامل مصطفى شخصٌة من الموقف هذا ٌدل عالم(  د) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ( شرطة ضابط أننً لو ) درس من      

 األسبوعً الفصل برلمان انعقاد موعد الخمٌس فالٌوم هذه ابتسامتكم سر أعرف:  األستاذ قال" 

 : قائبلً  ،مطوٌة صغٌرة ورٌقات عدة جٌبه من أخرج ثم رائعة مفاجؤة لكم أعددت وقد( مصر أجل من) 

 ...."هً ها 

 

 ."أعرف"  مضاد ـ( مطوٌة) مرادف هات -1

 لطالبه؟ األستاذ أعدها التً المفاجأة وما الطالب؟ ابتسامة سر ما -2

 فٌها؟ وجدا وماذا الورق؟ سحب من أول من -3

  السم؟ ٌدل شًء أي وعلى األسبوعً؟ الفصل برلمان اسم ما -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " : ومجاهد منتصر"  درس من    

 هم كل وكان، بمصر المدوٌة النكسة كارثة وحلت الجو وتسٌد الطائرات ممر معظم والعد دمر لقد "

 على نفوذه بسط من ٌتمكن أن قبل خسارة بالعدوانٌة ٌلحقا أن بطائراتهما حلقا عندما بمجاهد منتصر

 " .سٌناء

 "  حلقا"  مضاد ـ"   نفوذه"  مرادف هات(  أ) 

 الحربٌة؟ بطائرته منصر حلق لَماذا(  ب) 

 البدو؟ عند مقٌم وهو منصر بال ٌشغل كان الذي ما(  ج) 

 البدو؟ عند منتصر أقامها التً المدة ما(  د) 

  منتصر؟ على األحمر الشمس قرص رؤٌة أثر ما(  ه) 
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 من درس ) طٌار مقاتل .. مرة أخرى (:

سوف نلتقً " قال منتصر وقد اغرورقت عٌناه بالدموع: " لن أنسى طوال حٌاتً ما فعلتموه معً و

 مرة أخرى ٌا شٌخ ) راغب ( .. وقد تحررت سٌناء من دنس األعداء".

 ) أ ( هات مرادف ) اغرورقت ( ـ مضاد ) تحررت (.

 ) ب ( ما المدة التً قضاها منتصر مع البدو؟

 ) ج ( كٌف عاد منتصر إلى أهله؟

 ما الختالف الذي وجده منتصر عندما عاد إلى وحدته القتالٌة؟) د ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :(  العظٌم أكتوبر نصر )  درس من

 قمقمه؛ من المصري المارد رجٌخ انتظار غٌر وعلى ظهرا الثانٌة تقارب الساعة المكان، ٌلف الصمت" 

 المدفعٌة طلقات وتصاحبها القناة تعبر الجو نسور انطلقت.التوقعات كل على ومتفوقا القٌود كل محطما

 ". وقبلعه العدو حصون تدك

 ( القٌود ) مفرد ـ ( المارد ) مضاد ـ(  ٌلف ) مرادف هات(  أ) 

 سٌناء؟ ردادواست األعداء لمقاتلة البواسل الجنود انطلق متى(  ب) 

 األعداء؟ جنود على أثرها وما القناة؟ العابرون المصرٌون أطلقها التً الصٌحة ما(  ج) 

  أكتوبر؟ من السادس فً النصر لتحقٌق المصرٌة القوات تعاونت كٌف وضح(  د) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفردات اآلتٌة واحفظها جًٌدا:معانً ابحث عن 

 

 الكلمة 
 

 المرادف الكلمة المرادف الكلمة المرادف الكلمة المرادف

 حاشٌته
 

  المارد  بسط  برهة 

 رهًطا
 

  البواسل  نفوذه  سواء 

 تنطوي
 

  هادرة  بالغة  ٌقترفون 

 المثول
 

  المقدس  غرة  َمُثل 

 اعتداد
 

  ٌشحذ  اللهفة  إدانته 

 أنفة
 

  متأبًطا  اغرورقت  تستحث 

 
 مختاًل 

ٌة    متمتًما  قمقم  الُمدوِّ
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 ثالًثا: النصوص:  

 :غالٌة نصائح نص من

ًَّ  ٌا" : تعالى قال َها ُبَن ةٍ  ِمْثَقالَ  َتكُ  إِنْ  إِنَّ َماَواتِ  فًِ أَوْ  َصْخَرةٍ  فًِ َتُكنْ فَ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّ  اأْلَْرِض  فًِ أَوْ  السَّ

ؤْتِ  ُ  بَِها ٌَ
َ  إِنَّ   هللاَّ

ا( ٙٔ) َخبٌِر   لَِطٌف   هللاَّ ٌَ  ًَّ بَلةَ  أَقِمِ  ُبَن  َعلَى   َواْصبِرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَّ

لِكَ  إِنَّ   أََصاَبكَ  َما
 
 (".2ٔ) اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذ

 

 " ............... اصبر"  مضاد ـ" ..................  خردل"  مرادف(  أ) 

 "....................... أرض"  جمع ـ      

 . لآلٌة فهمك خبلل من ذلك وضح. أفعالنا كل على سٌحاسبنا وتعالى سبحانه هللا(  ب) 

 ؟ لسابقةا اآلٌة علٌها اشتملت التً الوصاٌا ما(  ج) 

 ؟ قٌمتهما ووضح بٌنهما  تضادان اآلٌة فً ـٔ(  د) 

 ذلك؟ فً الجمال ما" األمور عزم من ذلك إنَّ "  ـٕ       

 

(  0ٔ) فخور مختال كل ٌحب ال هللا إن مرحا  األرض فً تمش وال للناس خدك تصعر وال"  تعالً قال ـ

 (". 6ٔ) اْلَحِمٌرِ  لََصْوتُ  اأْلَْصَواتِ  أَنَكرَ  إِنَّ   َصْوِتكَ  ِمن َواْغُضضْ  َمْشٌِكَ  فًِ َواْقِصدْ 

 :القوسٌن بٌن مما الصواب تخٌر(  أ) 

 ( تذهب ـ  تنال  ـ تكبًرا بوجهك تمل" .............                       ) تصعر"مرادف -ٔ 

 (   اخفض ـ هرول ـ تعلم" ..............                             ) اقصد"  مضاد ـٕ

 { الضعف كثٌر – الخضوع كثٌر – الفخر كثٌر:                             }   بها ٌراد"فخور"  -ٖ 

 

 العبد؟ فً هللا ٌحبه الذي ما لآلٌات فهمك خبلل من ـٕ           ؟ اآلٌة إلٌه ترشد ما حوضِّ  ـٔ -ب

 ؟" للناس خدك تصعر وال"  فً الجمال ما ـ(  ج) 

ٌِّن(  د)   .غرضه ووضح توكٌد أسلوب ـ      غرضه ووضح أمر أسلوب ـ:  اآلٌات فً ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " : مصر أجل من"  نص من

 : ـ وسلم علٌه هللا صلى ـ رسول قال

 ". ورحما ذمة لهم فإن، خٌراً  بؤهلها فاستوصوا القٌراط فٌها ٌذكر أرضاً  ستفتحون إنكم" 

 

 ."ذمة"وجمع"، خٌرا"ومضاد"، القٌراط"مرادف هات(  أ) 

  أمرهم؟ وبم أصحابه؟ وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌشر بم -( ب) 

 بٌر؟التع هذا فً الجمال ما" أرضا ستفتحون إنكم" ـ(  ج) 

 هما؟ فما، جمال مظهري الجملة هذه فً" ورحما ذمة لهم فإن" ـ(  د) 
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 : الطفولة عهد نص من*

 عهد الطفولة الٌبارح بالً        بل ال ٌغادر خاطري وخٌالً                      

 ال ما حننت إلى براءة لهوه        ال ما ذكرت تبختري وداللً                     

 

 ات مرادف ) ٌبارح ـ تبختر ( ـ مضاد ) حننت ـ لهوه () أ ( ه

 ) ب ( ما الذي ال ٌبارح خٌال الشاعر؟

 ـ ما الجمال فً: " ال ٌغادر خاطري وخٌالً " ؟ٔ) ج (

 بٌن ) ٌبارح ـ ٌغادر ( ........................ ) تضاد ـ تجانس ـ ترادف (ـ ٕ       

 

 َمـــال َوَمْرَبحِ  َفانٍ  َمْغَنمٍ  ِمنْ              َمَكاِسَبا َمَداهُ  فِى أَْطلُبُ  ُكْنتُ  َما                  

تُ  لَِكنْ                     ٌْ         ِمْفَضالِ  َعاَلـــمٍ  فِى ُمَتؤَلَِقاً                َساِطَعــا ُنْوَراً  اْلِعلمَ  َرأَ

 رحــالً شــدت لـذا لبلقــتـبـاس         بـرغـبـة الرحــال لـشـعــلــته شــدت               

 

 " االقتباس ـ ساطًعا"  مضاد –"  مفضال ـ مغنم"  مرادف هات( أ)

 ؟ العلم الشاعر رأى كٌف(  ب) 

تُ ( )ج) ٌْ  ؟ التعبٌر هذا فى الجمال ما( َساِطَعا ُنْوَراً  اْلِعلمَ  َرأَ

ٌِّن  وترادًفا تضاًدا األبٌات من استخرج(  د)   ى؟المعن فً أثرهما وب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :من نص ) فً حب مصر ( 

 والحسب الوفر أتنكر ما بً من هواها العذر        زهاها الصبا والحسن                  

 روٌدك إنا فً العبل ٌوم ننتمً       كبلنا أبوه النٌل أو أمه مـــــصــــــر                  

 الصبا ـ الحسب ( ،  مضاد ) زهاها ـ الوفر () أ ( هات مرادف ) 

ٌِّن ذلك.  ) ب ( بدأ الشاعر أبٌاته بعتاب وفخر وانتماء. ب

 لوفر " ما الجمال فً ذلك؟) ج ( " زهاها الصبا والحسن والحسب ا

 ) د ( اختر الصواب مما ٌن القوسٌن:

 ـ بٌن ) الحسن ـ الحسب ( .................. ) تضاد ـ ترادف ـ تجانس لفظً (ٔ     

 ـ " روٌدك " أسلوب ................... ) استفهام ـ قصر بالتقدٌم ـ أمر (ٕ      

 

 النسر ٌقع دونها عز منازل          أحمدو عٌسى آداب على بنٌنا                  

 والذكر بالحق اإلنجٌل ٌإٌدها         أمة والذكر اإلنجٌل على فنحن                  

 هات مرادف ) آداب ـ الذكر ( ، مضاد ) عز ـ ٌإٌدها ((  أ) 

 ؟ والقرآن اإلنجٌل بٌن الجمع أفاد ماذا ـٕ         ومجدهم؟ عزهم المصرٌون بنى كٌف ـٔ(  ب)  

 ؟"  وأحمد عٌسى آداب على بنٌنا: "  فً الجمال ما(  ج) 

    ؟" أمة والذكر اإلنجٌل على فنحن"  فً الجمال ما(  د) 



   

ٖٔ 
 

 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 ": الفٌروز أرض سٌناء"  درس من*

 عـــربــــٌة خـــٌــــول سٌـــناء            بـدوٌـــــة عـــــروس ســـٌناء                    

 ذهــبــــٌة قـــمــح وســنـابل            بٌــض حـــــمامات ســــــــٌناء                   

 وردٌــــــــة ضــفــاف فـــــــوق          رقراق عـطـر مــــن وجـــــداول                   

 سـحـرٌــة ـقـــٌقعـ وكـــــنـوز              فـــــٌــروز منـــاجــــم ســــٌناء                  

 ( مناجم)  مفرد( ، عطر) جمع( ،  رقراق ـ  ضفاف)  مرادف هات -ٔ

 ولماذا؟ أعجبك؟ وصف أكثر وما سٌناء؟ الشاعر وصف بم -ٕ 

 األبٌات؟ فً سٌناء لكلمة الشاعر تكرار فً الجمال ما -ٖ

 .    وبٌنهما تصوٌرٌن األول البٌت من هات -ٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من نص ) ذكرٌات أكتوبر (

 " إنَّ ٌوم السادس من أكتوبر ثمرة تصمٌم شعب وإصراره على الحٌاة الكرٌمة، ٌقول نجٌب محفوظ: 

جنود بواسل قدموا أرواحهم بغٌر حساب فداء للوطن، وتدبٌر رجال حملوا األمانة بلٌاقة وتضحٌة 

 وجدارة وجبلل.."

 هات مرادف ) الكرٌمة ـ جدارة (  ، مضاد ) بواسل ـ جبلل (  ) أ ( 

 ) ب ( ما عوامل االنتصار فً حرب أكتوبر كما فهمت من الفقرة؟ 

 صمٌم.." ما الجمال فً ذلك التعبٌر؟) ج ( " إن ٌوم السادس من أكتوبر ثمرة ت

 و جملة ) بلٌاقة ودارة وجبلل (؟ ) د ( بم توحً جملة ) بغٌر حساب (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بحث عن معانً المفردات اآلتٌة واحفظها جًٌدا:ا

 :مكلبلالسعاٌة                               تنكر                 ـ مثقال:                        فان 

 البشر                     ساطًعا:               هواها                   نجدتهاـ المنكر:                      

 ٌفٌض                     متؤلًقا:                العذر                     سٌان                عزم األمور: ـ

ر:   مبدًدا                      مفضال:              زهاها                     حلٌف                     ـ تصعِّ

 تتدفق                      الصبا                     والء               الرحال:                       ـ مرًحا:

 تراث                 االقتباس:              الحسب                  جفاء، هجر                   ـ مختال:

 جدارة                     اجمبهرت                     الوفر                   من                     ـ فخور:

 العظة                    هٌبة                     روٌدك                  فٌروز                     ـ اقصد: 

 جبلل                     العبل                   عقٌق                   اغضض: 

 األحقاب                  سحرٌة            تفتحون                          ـ أنكر:

 القٌراط                 اعتمل                    جداول                     ـٌبارح:

 استوصوا                شاهد بر                رقراق                   ـ براءه:

 آداب                   تمٌمة  ذمة                                  ـ تبختر، دالل:

 رحًما                       جرَّ                   الحور                     ـ مغنم: 
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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 رابعـــًا: النحو:

 اختر الصواب مما بٌن القوسٌن:: ٔتدرٌب ـ  

 :مبنً االسماء هذه من اسمٍ  أي  ـٔ

 ٌَن أـ  والثالثة الثانٌة دـ              هذا ـ ج            هذان ـ ب                اللذ

 ٕالمعربة االسماء من ـ: 

 سبق ما جمٌع دـ             أي ـ ج            هذان ـ ب                 المعلم أـ 

 ٖالمبنٌة األسماء من  ـ ............ 

 الثةوالث الثانٌة ـ د    الشرط أسماء ـ ج   اإلشارة أسماء ـ ب    الخمسة األسماء أـ 

 ٗعدا ما مبنٌة الموصولة األسماء جمٌع ـ ................ 

 َمن دـ                 اللذان ـ ج             البلئً ـ ب                  البلتً أـ 

 ٘نحن. متقنون نحن ـ: 

 اإلعراب من له محل ال مبنً ضمٌر ـ ب                              مرفوع مبتدأ ـ أ    

 والثالثة األولى دـ.        مبتدأ رفع محل فً مبنً ضمٌر ـ ج 

 ٙأسماء من أي ـ ................. 

 والثانٌة األولى دـ  اإلشارة أسماء ـ ج   الشرط أسماء ـ ب    االستفهام أسماء ـ أ 

 2على مبنً ظرف حٌث ـ ............... 

 السكون دـ        الضم ـ ج              الكسر ـ ب                   الفتح ـ أ  

 0متفوقتان البنتان.................  ـ. 

 هاتٌن دـ           هذٌن ـ ج               هاتان ـ ب                  هذان ـ أ  

 6هنا(  أي)   الجائزة على حصل طالب أي ـ: 

 مبنً ظرف ـ د       استفهام اسم ـ ج     شرط اسم ـ ب         موصول اسم ـ أ 

 ٔٓهو هنا الموصول االسم الجائزة؟ نال الذي نمَ  ـ............ 

 الذي و من ـ ج                         الذي ـ ب                         َمن ـ أ   

 .................. المبنٌة األفعال من ـٔٔ

 حصحٌ سبق ما جمٌع ـ د     األمر الفعل ـ ج    المضارع الفعل ـ ب    الماضً الفعل ـ أ  

 ٕٔالمعربة األفعال من ـ ................ 

 المضارع الفعل ـ ب                         الماضً الفعل ـ أ   

 واألمر المضارع الفعل ـ ج                         األمر الفعل ـ ج 

 ٖٔماٍض  هنا الفعل. الحق القول قلت ـ................ 

 الفتح على مبنً ـ ب                      السكون على مبنً أـ  

 العلة حرف حذف على مبنً دـ                       الضم على مبنً ـ ج 
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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 ٔٗعلى مبنً أمر فعل هنا الفعل. بإتقان عملك أدٌنَّ  ـ............... 

 الفتح ـ ب                                         السكون ـ أ   

 النون حرف حذف دـ                        العلة حرف حذف ـ ج 

 ٔ٘على مبنً أمر فعل هنا الفعل. حقه حق ذي كل أعط ـ ................ 

 النون حرف حذف دـ        العلة حرف حذف ـ ج      الفتح ـ ب     السكون ـ أ 

 ٔٙعلى مبنً ماٍض  فعل هنا الفعل. بالخلود مصر حضارة تمٌزت  ـ ............ 

 العلة حرف حذف دـ         الضم ـ ج         السكون ـ ب               الفتح ـ أ  

 ٔ2على مبنً هنا الفعل. أمس كتاباتً من انتهٌت  ـ ............... 

 العلة حرف حذف دـ         الضم ـ ج         السكون ـ ب               الفتح ـ أ 

 ٔ0ٌضره"  الفعل". ٌنفعه وال ٌضره ال ما هللا دٌن من ٌدعو"  ـ." 

 منصوب معرب مضارع فعل ـ ب             مرفوع معرب مضارع فعل أـ 

 مبنً معرب مضارع فعل دـ            مجزوم معرب مضارع فعل ـ ج. 

 ٔ6رفعه عبلمة ٌتسابقان الفعل. الساحة فً ٌتسابقان المتسابقان ـ: 

 النون ثبوت دـ   األلف ـ ج   المقدرة الضمة ـ ب   الظاهرة الضمة ـ أ 

 ٕٓجزمهما عبلمتا وجوابه الشرط فعل. وله المبانً تزدحم شارع ٌنشؤ حٌنما ـ: 

 السكون ـ السكون ـ ب       السكون ـ النون حرف حذف ـ أ 

 العلة حرف حذف ـ السكون ـ ج     السكون ـ العلة حرف حذف ـ ج 

 :هنا النعت نوع. عظٌم شرحه معلم   أعجبنً ـٕٔ

 جملة شبه دـ          فعلٌة جملة ـ ج         أسمٌة جملة ـ ب          مفرد أـ  

 ٕٕمحل فً(   ٌجتهد)  جملة. دروسه فً ٌجتهد طالًبا كافؤت ـ .......... 

 حال نصب ـ د            نعت جر ـ ج            نعت نصب ـ ب      نعت رفع أـ 

 ٕٖمحل فً(  الحق ٌعرف)  جملة. الحق ٌعرف الرجل هذا ـ ......... 

 حال نصب دـ          نعت نصب ـ ج               نعت رفع ـ ب      خبر رفع أـ 

 ٕٗللجملة الصحٌحة الصٌاغة تكون، جملة النعت ٌكون عندما ـ: 

 شٌقة فكرتها قصة قرأت ـ ب                   شٌقة قصة قرأت أـ    

 شٌقة فكرتها القصة قرأت ـ د              الشٌقة القصة قرأت ـ ج 

 ٕ٘محل فً(  المكان تنٌر)  جملة. المكان رتنٌ ساطعة الشمس ـ: 

 صحٌح غٌر سبق ما كل دـ    حال نصب ـ ج     نعت رفع ـ ب      ثانٍ  خبر رفع أـ 

 ٕٙاإلجابة تكون أسمٌة جملة النعت ٌكون عندما.............. .  حضارة العرب سجل ـ: 

 التارٌخ تبك فً سجلت ـ ج   ثابتة أركانها ـ ج   العصور مر على ـ ب   عرٌقة أـ 
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 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 ٕ2هنا النعت. الفرد شؤن به ٌعلو شرف الجاد العمل  ـ : 

 والثالثة الثانٌة ـ د        الفرد شؤن ٌعلو ـ ج         الجاد ـ ب         شرف أـ 

 ٕ0محل فً(  الطرٌق ٌنٌر. ) لئلنسان الطرٌق ٌنٌر العلم ـ: 

 ثانٍ  مبتدأ رفع دـ         حال نصب ـ ج    نعت رفع ـ ب    خبر رفع أـ 

 :والجمل المفردات تعطف التً العطف حروف من ـ6ٕ

 بل ـ د               لكن ـ ج             ال ـ ب                 أو أـ 

 ٖٓأو طالب حضر ـ .......... 

 طالبٌن دـ             طالبةٍ  ـ ج        ةً طالب ـ ب                ة  طالب ـ أ 

 ٌٖٔفٌد عطف حرف الفاء  ـ.............. 

 التخٌٌر ـ ب.             المعطوفٌن بٌن الجمع أـ 

 التراخً مع الترتٌب دـ.                والتعقٌب الترتٌب ـ ج. 

 ٖٕتفٌد هنا بل. القراءة  بل القصة ذاكرت  ـ ............. 

 الترتٌب دـ    بعدها عما الحكم نفً ـ ج     اإلضراب ـ ب          التخٌٌر ـ أ 

 ٖٖبعدها عما وتنفٌه قبلها لما الحكم ثبتت ـ ......... 

 أو ـ د                ال ـ ج                 لكن ـ ب                     ثم ـ أ  

 ٖٗكسواًل ........  مجتهًدا كن ـ. 

 ال دـ                بل ـ ج                  لكن ـ ب                   أو ـ أ  

 ٖ٘الحق.........  طلالبا ٌنتصر لن ـ. 

 والثالثة الثانٌة دـ               بل ـ ج                  لكن ـ ب                   ال ـ أ  

 ٖٙ ال المجتهِدٌن المعلم كافؤـ ................ 

 المتكاسبلن ـ د         المتكاسلٌِن ـ ج        المتكاسلون ـ ب           المتكاسل أـ 

 . مخلصان........... . العامبلن  ـ2ٖ

 كلتٌهما ـ د          كلهم ـ ج            كلٌهما ـ ب                   كبلهما أـ 

 :تعرب األولى(  اإلتقان)  كلمة. مبدًعا لتكن اإلتقان اإلتقان ـ0ٖ

 مرفوًعا مبتدأً  ـ د   مجروًرا توكًٌدا ـ ج   منصوًبا توكًٌدا ـ ب    مرفوًعا توكًٌدا  أـ 

 ٖ6ناجحٌن............  الطالبان نكا ـ. 

 كلهم ـ د           كلتاهما ـ ج              كلٌهما ـ ب                 كبلهما أـ 

 ٗٓمتقنان.............  العامَلٌن إن ـ. 

 كلهم ـ د          كلتٌهما ـ ج              كلٌهما ـ ب                  كبلهما أـ 

 ٗٔمبدعتان............  فتاتان وسارة فاطمة ـ. 

 كلٌهما دـ          كلتٌهما ـ ج             كلتاهما ـ ب                   كبلهما أـ
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 ٕٗتعرب(  كبلهما. ) مبتكر كبلهما المبدعان  ـ: 

 ا مبتدأ ـ ج     منصوًبا توكًٌدا ـ ب           مرفوًعا توكًٌدا أـ ًٌ  خبًرا ـ د         ثان

 ٖٗتعرب(  نفسه)  كلمة. سهنف الطفلُ  جرح ـ: 

 مرفوًعا فاعلً  دـ    به مفعواًل  ـ ج   منصوًبا توكًٌدا ـ ب    مرفوًعا توكًٌدا  أـ 

 ٗٗتعرب كل. ناجحون الطبلب كل ـ: 

 منصوًبا توكًٌدا ـ ب                                  مرفوًعا توكًٌدا أـ  

 مبتدأ دـ                    اإلعراب من له محل ال حرف ـ ج 

 ٗ٘تعرب(  ناجح)  كلمة. ناجح كبلهما الطالبان أصبح ـ: 

 إلٌه مضاف دـ          نعت ـ ج         للمبتدأ خبر ـ ب          أصبح خبر ـ أ 

 ٗٙتعرب(  كبل. ) الطالبٌن كبل نجح ـ: 

 الظاهرة بالضمة مرفوًعا فاعبًل  ـ ب        الظاهرة بالضمة مرفوًعا توكًٌدا أـ 

 باأللف مرفوًعا فاعبًل  ـ ج.      المقدرة بالضمة مرفوًعا فاعبًل  ـ ج. 

 ٗ2(: عٌنه. ) ضعف من عٌنه تعانً ـ 

 والثالثة الثانٌة دـ        مرفوع فاعل ـ ج       معنوي توكٌد ـ ب       لفظً توكٌد ـ أ 

 ( ............................... تقلع هً. ) تقلع وهً الطائرة رأٌت ـ0ٗ

 حال نصب محل فً أسمٌة جملة ـ ب         نعت نصب محل فً سمٌةأ جملة أـ 

 ثانٍ  به مفعول نصب محل فً أسمٌة جملة ـ د        خبر رفع محل فً أسمٌة جملة ـ ج 

 ٗ6تعرب مسرور كلمة. مسرور أنه المعلم تحدث ـ: 

 إنَّ  خبر  دـ        الثانً المبتدأ خبر ـ ج        حال ـ ب            مرفوع نعت أـ   

 ٘ٓ( : ٌتباهى)  جملة. بنجاحه ٌتباهً صدٌقً أتانً ـ 

 منصوب حال دـ  خبر رفع محل فً ـ ج   حال نصب محل فً ـ ب    نعت رفع محل فً ـ أ 

 ٘ٔ(: ٌسٌر)  جملة. الظبلم فً ٌسٌر رجبًل  أبصرت  ـ 

 منصوب حال ـ د   منصوب نعت ـ ج   نعت نصب محل فً ـ ب   حال نصب محل فً أـ 

 ٕ٘(: مشرًقا. ) مشرًقا وجهه انك ـ 

 به مفعول ـ د       كان خبر ـ ج         منصوب حال ـ ب           منصوب نعت أـ 

 ٖ٘تعرب(  جمًٌعا)  كلمة. جمًٌعا للتبلمٌذ الدروس المعلم ٌشرح ـ: 

 ا توكًٌدا ـ ج               نعًتا ـ ب                       حااًل  ـ أ ًٌ   ثان به مفعول دـ    معنو

 ٘ٗ الجملة تصبح، لمفرد جملة من الحال تحوٌل عند. متعاونون ونحن نواجهها أن ٌجبـ: 

 متعاونٌن نواجهها أن ٌجب ـ ب.    متعاونون نواجهها أن ٌجب أـ   . 

 ونتعاون نواجهها أن ٌجب ـ د.    تعاون فً نواجهها أن ٌجب ـ ج. 

 ٘٘مفرد حال اآلتٌة الجمل أي ـ: 

 تنقطع ال تغرٌداته الطائرة رأٌت ـ ب                   .      ٌغرد الطائر رأٌت أـ . 
 .والثالثة الثانٌة دـ       .   الجو فً مغرًدا الطائر رأٌت ـ ج
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 : أجب عما هو مطلوب:ٕتدرٌب    

 

 ) حدد الفعل فً الجملة وأعربه مبًٌنا عبلمة اإلعراب (.     حساًبا ٌخش ال واجبه ٌإدِ  منـ ٔ

 .أبًدا خدمته فً تتكاسلنَّ  فبل حق علٌك لوطنك أن فاعلم، طٌب شعور وهو، التقدٌر ٌستحق والء الوطن حبـ ٕ

 ) حدد الكلمات المبنٌة فً العبارة السابقة مبًٌنا نوعها (  

ب الخطؤ فً الجملة السابقة (                  .درسهما الطالبان ٌذاكران لم ـ ٖ  ) صوِّ

ٌِّن نوعه (            .  بالخٌر ٌتدفق نٌبًل  مصرَ  هللا وهبـ ٗ  ) حد النعت فً الجملة وب

ب الخطؤ فً الجملة السابقة (                    .منتصرٌن وهم الجنود رجعـ ٘  ) صوِّ

ل )     .جمٌلة مدٌنة رشٌدـ ٙ  ( فعلٌة إلى أخرى  ومرةً  مرةً  أسمٌة لجملةفً الجملة السابقة  المفرد النعت حوِّ

 (مرةً  فعلٌة وجملة مرةً  مفرًدا الجملة النعت اجعل)                      .   كرٌم خلقه لمٍ بمع اقتدٌتُ ـ 2

ا كنـ 0 ًٌ  ) حدد وأعرب أركان أسلوب العطف (                            . متعجبًل  ال متؤن

ٌِّر"  لكن"  مكان"  ال"  ضع)           .   أفعاله لكن أقواله الرجل فً نقدر الـ 6  (.ٌلزم ما وغ

ٌِّر"  ال"  مكان"  بل"  ضع)                     .       الكسل ال الٌقظة نرٌدـ ٓٔ  ( ٌلزم ما وغ

ا تكن الـ  .األدب لكن النحو أحبـ ٔٔ ًٌ ب الخطؤ فً الجملتٌن السابقتٌن (   .رحٌمٍ  بل قاس  ) صوِّ

 كٌد ونوعه وأعربه () حدد التو               .  الصلوات على المداومة المداومةـ ٕٔ

 ) حدد التوكٌد ونوعه وأعربه (  .بإخبلص عملهما ٌإدٌان كبلهما واألدٌب العالمـ ٖٔ

 ( معنوي بتوكٌد أكمل)         .             السبلم تحب.........  الشعوبـ ٗٔ

ًٌا مبتدأً  التوكٌد اجعل)          .               ناجحتان كلتاهما التلمٌذتان ـ٘ٔ ر ثان ٌِّ  ( ٌلزم ما وغ

ٌِّر توكًٌدا الثانً المبتدأ اجعل)          .                   متقن جمٌعهم العاملون ـٙٔ  ( ٌلزم ما وغ

ٌِّر توكًٌدا المبتدأ اجعل)          .              لعملهم حضروا العاملٌن كل ـ2ٔ  ( ٌلزم ما وغ

ب الخطؤ فً الجملة السابقة (         .عملهما فً مبدعان كبلهما الطبٌبان إنـ 0ٔ  ) صوِّ

ب)                  .  للمسجد حضروا  المصلون كلـ 6ٔ  ( السابقة الجملة فً الخطؤ صوِّ

ا زٌد جاءـ ٕٓ ًٌ ٌّن أسمٌة جملة المفرد الحال اجعل)                                .     ماش   ( الرابط وب

 ( مرة فعلٌة وجملة مرة جملة شبه المفرد الحال اجعل)                                .  سعًٌدا الرجل أتى ـٕٔ

ٌِّر مفرًدا حااًل  الفعلٌة الجملة الحال اجعل)                 .صلواته ٌصلً اإلنسان هللا ٌحب ـٕٕ  (ٌلزم ما وغ

 ( نعًتا الحال اجعل)                                    . مجٌدةً  األٌام هًـ ٖٕ
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 :نماذج قطع نحو

 النموذج األول                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 .خط تحته ما أعرب ـٔ

 :ٌلً ما القطعة من استخرج ـٕ

ا اسًماـ أ ًٌ ٌِّن مبن ًٌا فعبًل  ـ ب    نوعه وب                           جملة شبه حالـ د    فعلٌة جملة نعًتاـ ج     معرًبا وآخر مبن
 . جملة وآخر مفرًدا معطوًفاـ هـ 
 

ب ـٖ  :ٌؤتً فٌما الخطؤ صوِّ
 . بالقدر ٌإمنوا المإمنٌن إن ـ ب                     .وطنهم فً سعداء المصرٌٌن ٌعٌش أـ
 

 :مطلوب هو عما أجب ـٗ

 ( نعًتا الحال اجعل. ) مجٌدةً  األٌام هً ـ أ

 :فعل(  ٌتق)  الفعل. مخرًجا له لٌجع هللا ٌتقِ  من: اختر ـ ب

 ( المقدرة بالفتحة منصوب ـ العلة حرف بحذف مجزوم مضارع ـ بالسكون مجزوم مضارع) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النموذج الثانً                                                         

 

 

 

     

 

 ـ أعرب ما تحته خط.ٔ

 ـ استخرج من القطعة ما ٌلً: ٕ

ا وآخر معرًبا         ب ـ توكًٌدا وبٌن نوعه.     ج ـ  معطوًفا وأعربه ًٌ  نعًتا وأذكر نوعه دـ    أـ اسًما مبن

ا وآخر معرًبا وأعربهما. ًٌ  هـ ـ فعبًل مبن

 

 ) كلتا الفتاتان مبدعتان ـ كلتا الفتاتٌن مبدعتان ـ كلتا الفتاتٌن مبدعتٌن (  الجملة الصحٌحة من بٌن هذه الجمل: أـ تخٌر: ـ ـ ٖ

 ( معنوي بتوكٌد أكمل.             ) السبلم تحب.........  الشعوبب ـ    

 

ٌِّر توكًٌدا الثانً المبتدأ اجعل.                    ) متقن جمٌعهم العاملون ـأ ـ ٗ  ( ٌلزم ما وغ

ٌِّر"  بل"  مكان"  ال"  ضع.                  ) صادًقا بل منافًقا تكن الب ـ      ( ٌلزم ما وغ

ان باب على مروان بن اوٌةمع وقف"   فقال، جرس عنقه وفً، بالرحى ٌدور حماًرا فرأى، طحَّ

 أسمع لم فإذا، نعاس أو سآمة أدركتنً ربما فقال الحمار؟ عنق فً الجرس جعلت لم: للطحان

ك وقف إن أفرأٌت: قال، فانبعث به فصحت، واقف أنه علمت الجرس صوت  رأسه وحرَّ

 ".األمٌر عقل مثل عقله ٌكون بحمار لً ومن: له فقال، هكذا هكذا وفعل، بالجرس

، لذا تسعى الدولة لنشر المكتبات وإعادة عظٌمأن تنكر ما للقراءة من فضل  أمــة"ال تستطٌع 

لع طبع  عنده ملكتا المبلحظة والنقد كلتاهما، وكلما  تنمأمهات الكتب بؤسعار مٌسرة، فمن ٌطَّ

 قرأت تعرفت على حضارة أسبلفك".
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 النموذج الثالث                                                        

 

 

 

 

 

 

 ـ أعرب ما تحته خط.ٔ

 ـ استخرح من القطعة السابقة:ٕ

ٌِّن نوعه، وأعربه    ج ـ معطوًفا، وأعربه  د ـ حااًل  ا، وآخر معرًبا    ب ـ توكًٌدا، وب ًٌ  أـ فعبًل مبن

 

 أعرب ما تحته خط:   ـ ٖ

 الرجلٌن.كبل أ ـ تقابل       

 حرٌصان على العمل. كلٌهماب ـ إن الرجلٌن       

 

  سرعتها عالٌة.أ ـ تخٌر الصواب:  ركبت سٌارًة  ـٗ

 ما تحته خط ٌعرب:  )فً محل رفع نعت ـ فً محل نصب نعت ـ فً محل نصب حال (        

 ب ـ إن الفرٌقٌن كبلهما متعادالن. ) صوب الخطؤ فً الجملة (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النموذج الرابع                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 أعرب ما تحته خط:  ـٔ

 ـ استخرج من القطعة ما ٌلً: ٕ

ا و ًٌ  نعًتا مفرًدا، وآخر جملة    ج ـ توكًٌدا، وأعربه     د ـ جملة معطوفة ب ـ      أعربه أ ـ فعبًل مبن

 

 ـ أ ـ إن هذا التلمٌذ نجٌب.   ) اجعل االسم المبنً معرًبا، وغٌر ما ٌلزم (ٖ

ل النعت المفرد إلى جملة وغٌر ما ٌلزم (.      ب ـ  تمنح الدولة الجوائز التقدٌرٌة للمتفوقٌن. ) حوِّ

 

 ) معرب ـ مبنً على السكون ـ مبنً على الفتح (  :الدرس. ما تحته خط  فعل ٌكتْبنتخٌر الصواب: التلمٌذات أ ـ   ـٗ

 ب ـ  تخٌر الصواب: عندما ٌكون الحال مفرًدا، فالجملة الصحٌحة هً:     

 ـ وقف طبلب ثابتون.   ٕـ وقف الطبلب فً ثبات.    ٔ                 

 ـ وقف الطبلب ثابتٌن.ٗـ وقف طبلب ثابتٌن.      ٖ                  

 فاهللالتً ُخلقوا من أجلها،  جدٌرٌن بالمهمة لٌكونواهللا الناس جمًٌعا ووهبهم العقول؛  " أكرم

 فً أحسن تقوٌم، ورزقه من الطٌبات، وكلفه بعبادته؛ لٌكون الخلٌفة فً األرض،  اإلنسانخالق 

 ، ال جاحًدا بنعم هللا، فالخٌر كله من عند هللا".شاكًرافكن 

 فالرٌاضة، شك ببل صحٌحة وهً، اآلذان على ترددت مقولة، سلٌمال الجسم فً السلٌم العقل" 

 النهوض على تعٌنه إٌجابٌة بطاقة وتمده، والحٌوٌة النشاط البدن وتمنح الصحة تقوي

 ممارسة فًكلهم  المجتمع أبناء ٌتشارك حٌث، االجتماعً للتواصل وسٌلة أنها كما، بمسئولٌاته

 ".بدنك لٌقوى الرٌاضة سفمارِ ، الرٌاضة
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 نماذج الطارق المتحان اللغة العربٌة للصف الثانً اإلعدادي:   

 النموذج األول                                                         

  :التعبٌر:  أواًل 

 .رمص وطننا أمن حماٌة أجل من ٌسهر جندي إلى شكر برقٌة اكتب(  ٔ) 

 :اآلتٌٌن الموضوعٌن من واحد موضوع فً اكتب(  ٕ) 

 .وتعالى سبحانه هللا ورضا الناس حب صاحبه ٌكسب، ثمٌن كنز الخلق حسن أـ     

 .والسبلمة لؤلمان ووسٌلة، األمراض من وقاٌة الصحً والوعً النظافة ـ ب     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ًٌ  :القراءة:  ثان

 :أجب ثم، اقرأ، المحتوى متحررة القراءة ـٔ

 نرد حتى نهضتها سبٌل فً ًوالغال النفٌس نبذل ـ مصر أبناء ـ وإننا، جمٌعهم المصرٌٌن قلوب ٌمؤل مصر حب إن" 

 إلى بها  الوصول فً  لٌقصروا المصرٌون كان وما!  ألبنائها عطائها فً سخٌة هً فكم، نحوها علٌنا الذي الدٌن

 ". والمجد والكرامة العزة درجات أعلى

 :القوسٌن بٌن مما الصواب اختر(  أ) 

 ( طرٌق ـ مفتاح ـ عبلمة":....................                  )  سبٌل"  مرادف ـٔ

 ( تقدمها ـ انحطاطها ـ تؤخرها" ...................                  )  نهضتها"  مضاد ـٕ

 

 . الخطؤ العبارة أمام( −) وعبلمة الصحٌحة العبارة أمام ( )   عبلمة ضع(  ب) 

 .               )     (مصر لرفعة سبٌل هو الواجب أداء عن الكسل ـٔ
 .                                  )     ( أبنائها قلوب ٌمؤل مصر حب ـٕ
 أجلها؟ من النفٌس مصر أبناء ٌبذل لماذا(  ج) 
 

 :مصر شعب كفاح قصة من ـٕ
 :القوسٌن بٌن مما الصواب اختر(  أ) 
 ( ٌزاإلنجل ـ الصلٌبٌن ـ المغول ـ الروم............    ) ٌد على العباسٌة الخبلفة انتهت ـ ٔ 
 ( بوتو ـ منف ـ أوارٌس ـ طٌبة.............               ) نحو قمبٌز سفٌنة اتجهت ـٕ 
 .الخطؤ العبارة أمام( −) وعبلمة، الصحٌحة العبارة أمام( ) عبلمة ضع( ب)

 . )     (حطٌن موقعة فً المغول أمام الجٌش قلب فً باالنكسار التظاهر خطة نفذت ـٔ   
 .                              )     (الصحٌة حالته لتدهور سًرا القاهرة ٌوننابل غادر ـٕ    
 

 المنصورة؟ معركة فً الدر شجر لعبته الذي التارٌخً الدور ما(  ج)   

    

 ( : ومجاهد منتصر موضوع من)  المتعددة الموضوعات ذي كتاب من ـ ٖ
 على نفوذه بسط من ٌتمكن أن قبل خسارة أٌة بالعدو ٌلحقا أن بطائرتهما حلقا عندما، ومجاهد منتصر هم كل كان" 

 ". سٌناء
 "...................حلقا"  مضاد" ..................، نفوذه" معنى: أكمل(  أ) 
 ٌحزن؟ وبم األحمر؟ الشمس قرص رإٌة عند منتصر ٌشعر بم(  ب) 
 .الخطؤ عبارةال أمام( −) وعبلمة الصحٌحة العبارة أمام( ) عبلمة ضع(  د)  

 .          )     (شهًرا عشرٌن البدو عند منتصر أقام ـٔ  
 .           )     (     أهله إلى العودة منتصر بال ٌشغل لم ـٕ 
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  ثالًثا: النصوص:
  :إجباري"  غالٌة نصائح"  نص من ـٔ

رْ  َواَل : " تعالى قال كَ  ُتَصعِّ َ  إِنَّ   َمَرًحا اأْلَْرِض  فًِ َتْمشِ  َواَل  لِلنَّاسِ  َخدَّ
 فًِ َواْقِصدْ ( 0ٔ) َفُخورٍ  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  ٌُِحبُّ  اَل  هللاَّ

 (". 6ٔ) اْلَحِمٌرِ  لََصْوتُ  اأْلَْصَواتِ  أَنَكرَ  إِنَّ   َصْوتِكَ  ِمن َواْغُضضْ  َمْشٌِكَ 

 :القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة اختر(  أ) 

 ( تذهب ـ  تنال  ـ تكبًرا بوجهك تمل" .............             ) تصعر"مرادف ـٔ

 (   اخفض ـ هرول ـ تعلم" ..............             ) اقصد"  مضاد ـٕ

 العبد؟ فً هللا ٌحبه الذي ما لآلٌات فهمك خبلل من ـٕ      .الكرٌمة اآلٌة إلٌه ترشد ما وضح ـٔ(  ب) 

 ؟" للناس خدك تصعر وال"  فً الجمال ما ـٔ(  ج) 

 ؟"  فخور ـ مختال"  كلمة فً التنكٌر أفاد ماذا ـ ٕ      

 (.  والصبر المنكر عن والنهً بالمعروف واألمر الصبلة إقامة( )  د) 

 .المعنى هذا على ٌدل مما تحفظ  مما اكتب. اآلٌات لها تعرضت وصاٌاهذه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اختٌاري:  ) التالٌٌن السإالٌن من واحد سإال عن أجب ـٕ

 ( : الطفولة عهد)  نص من ـٔ  

  مـفـضـال عــالــم فً امـتـؤلـقـً           سـاطــًعــا نــوًرا  العـلـم رأٌـت لـكـن                

 رحــالً شــدت لـذا لبلقــتـبـاس         بـرغـبـة الرحــال لـشـعــلــته شــدت                   
 

 : ٌؤتً ما أكمل(  أ) 

 ـ جمع " عالم " ................ " ................. االقتباس"  مضاد ـ .........".......... مفضال"  مرادف ـ 

 ؟"  الرحال لشعلته شدت"  ب المقصود ما ـٕ           ؟ العلم الشاعر رأى كٌف ـٔ(  ب) 
 ". ساطًعا نوًرا العلم رأٌت"  قوله فً الجمال وضح(  ج) 
 التعلٌم؟ من أوالده ٌحرم لمن تقول ماذا(  د)  

 " مصر حب فً"  نص من ـٕ

 النسر ٌقع دونها عز منازل          وأحمد عٌسى آداب على بنٌنا                   

 والذكر بالحق اإلنجٌل ٌإٌدها         أمة روالذك اإلنجٌل على فنحن                  
 

  :ٌؤتً ما أكمل(  أ) 
 " ............................. عز"  مضاد ـ" ......................  آداب"  مرادف ـ

 ؟ والقرآن اإلنجٌل بٌن الجمع أفاد ماذا ـٕ             ومجدهم؟ عزهم المصرٌون بنى كٌف ـٔ(  ب) 
 ؟"  وأحمد عٌسى آداب على بنٌنا: "  فً الجمال ما(  ج) 
 .للقصٌدة فهمك خبلل من ذلك وضح. مترابطون دائًما المصرٌون(  د)  
 



   

ٕٖ 
 

 مــــراجــعــــــة الــطــــــارق            06ٖ٘ٙٔ0ٕٔٔٓـ   6ٔ2ٕٖٕٕٙٙٔٓطـــــــارق عــٌــــد    /أ

 :النحو:  رابًعا

 ال، العلم بنور عقولهم تستنٌر الذٌن الشباب عند باألخبلق والتحلً، الضمٌر تربٌة فً ٌكون المجتمع صبلح إنَّ " 
 ووسٌلة، الصالحٌن سمة فإنه الصدق؛ والصدق، قوٌم وخلق  علم ذا تكون أن على جاهًدا اعمل، بنً فٌا، الجهل
 ".الناس قلوب بها تمتلك

 .خط تحته ما أعرب(  أ)  

 : ٌؤتً ما الفقرة من استخرج(  ب) 

ٌِّن، مختلفٌن مبنٌٌن اسمٌن ـٔ    ٌِّن، معطوًفا اسًما ـٕ.         نوعهما وب  .إعرابه عبلمة وب

ٌِّ  توكًٌدا ـٖ    ٌِّن، حااًل  ـٗ.                                  نوعه نوب  .إعرابه عبلمة وب

 

 :القوسٌن بٌن مما الصواب اختر(  ج) 

 .عمله ٌتقن معلًما أحترم ـ ٔ  

 (  خبر رفع ـ حال نصب ـ نعت نصب: )  محل فً فعلٌة جملة(  عمله ٌتقن)  جملة 

 

 : تعرب(  كبلهما. ) ناجح كبلهما الطالبان ـٕ

 ( للمبتدأ خبًرا ـ معنوي توكٌد ـ ثان مبتدأ)      

 

ٌّر"،  ال"  مكان" لكن"  ضع. الفشل ال، النجاح نرٌد ـٔ(  د)   .ٌلزم ما وغ

 

مَ  ــ المعسكر إلى نفسه الجندي َقِدمَ  ـٕ         ( خط تحته ما  أعرب. ) للوطن فداء نفسه الجندي قدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الخط: خامًسا

 :أخرى مرة الرقعة وبخط، مرة النسخ بخط ٌلً ما اكتب ـ  

  رالثـمـ أطٌــب فٌلقً بصـخــرٍ  ٌــرمى      مرتفًعا األحقــاد عن كالنخٌــل كن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اإلمبلء:  سادًسا

 . علٌك ٌملى ما اكتب       
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 النموذج الثانً:                                                  
 أواًل: التعبٌر:

 أـ اكتب الفتة تحث فٌها زمبلءك على ضرورة ارتداء الكمامة.
 من الموضوعٌٌن اآلتٌٌن: ب ـ اكتب فً موضوع واحد

 .، وبالعلم ٌرقى الفرد والمجتمعإلى أفضل مقام ـ العلم ٌرفع اإلنسانٔ
 مرض الجدٌد.هً السبٌل للوقاٌة من ال االحترازٌة جراء اتإلـ النظافة واتباع إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا: القراءة: ًٌ  ثان

 ـ القراءة متحررة المحتوى:ٔ
ث اهتم علماء اآلثار بالتنقٌب عن المدن القدٌمة التً كانت عامرة بالمعالم والصروح واألبراج، " فً العصر الحدٌ

وتحولت هذه المدن  من عظمة فً الماضً،  مثلهبل إن هذه االكتشافات األثرٌة أثارت اهتمام المإرخٌن لما كانت تُ 
، بعد أن اندثرت  معالمها تحت غبار العصور، ولقد أتاحت هذه االكتشافات األثرٌة مع مرور الزمن  إلى أطبلل

 التعرف على حضارات قدٌمة مثل: بابل وآشور والفراعنة والفٌنٌقٌٌن.."
 

  ـ مضاد " اندثرت "ٕـ مرادف " عامرة "    ٔ) أ ( هات ما ٌلً: 
 

 ( أمام العبارة الخطؤ:  −( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة )   ) ب ( ضع عبلمة ) 

 ـ أثارت االكتشافات األثرٌة اهتمام المإرخٌن. )   (ٔ
 ال تزال باقٌة كما هً إلى اآلن.    )     ( ن األثرٌة القدٌمةدـ المٕ
 

  االكتشافات األثرٌة كما فهمت من القطعة السابقة. مٌة) ج ( حدد أه
 
 ـ من قصة كفاح شعب مصر:ٕ
 :القوسٌن بٌن مما الصواب اختر(  أ) 
 ( الجبل قلعة_  لقمان ابن دار_  نعمان ابن دار..............  )  فً فرنسا ملك بسجن امًرا الدر شجر أصدرتـ ٔ
 ( قمبٌز_  فرٌزر_  نابلٌون................      )  هو الوصف بذلك المراد"  الرعدٌد الجبان أٌها إلٌك نكتب" ـ ٕ
 

 :الخطؤ العبارة أمام(   −) وعبلمة، الصحٌحة العبارة أمام( ) عبلمة ضع ) ب (

 . )   (الفرنسٌٌن لمقاومة(  طوبار حسن)  لدعوة القرى مشاٌخ ٌستجب لمـ ٔ
 .                        )   (الهكسوس من الصعٌد ٌطهر أن أحمس ستطاعاـ ٕ
 

 .ذلك على دلل. األعداء من كانوا ولو حتى، والطفولة األمومة حقوق على ٌحافظ الدٌن صبلح كان) ج ( 
 
 ( : لو أننً ضابط شرطة موضوع من)  المتعددة الموضوعات ذي كتاب من  ـ ٖ
 واضبط ألصحابها، الحقوق وأرد تمٌٌز، أو تفرقة ببل القانون أمام سواء كلهم الناس لجعلت شرطة ضابط أننً لو" 
 ".الجرائم ٌقترفون من
 

 ـ مضاد " سواء " ٕـ مرادف " ٌقترفون "   ٔ ) أ ( هات ما ٌلً:
 ( أمام العبارة الخطؤ: −( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة )  ضع عبلمة ) ) ب ( 

 ـ اسم برلمان الفصل " فً حب مصر ". )     (ٔ
  . )      (ـ ضابط الشرطة ٌعمل على منع الجرٌمة قبل حدوثهإ
 

 ) د ( ماذا ٌجب على المجتمع تجاه المتهم؟           ) ج ( ما مهام ضابط الشرطة كما ذكرها مصطفى؟
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 ثالًثا: النصوص:

 ـ من نص: ) من أجل مصر ( إجبارئ

 ؛خًٌرا بؤهلها فاستوصوا القٌراط فٌها ٌذكر أرًضا ستفتحون إنِّكم_ : "  وسلم علٌه هللا صلى_  هللا رسول قال

 ". فإنَّ لهم ذمة ورحًما 

 " ذمة " ـ جمعٖـ مضاد " استوصوا "   ٕـ المراد بـ " أرًضا "   ٔ ) أ ( هات ما ٌلً:

 ووصٌة. وضح ذلك. وبشارة فً الحدٌث مخاطبونـ ٔ) ب ( 

 وضح ذلك.فً الحدٌث الشرٌف ما ٌدل على أن الرسول ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ال ٌنطق عن الهوى. ـ ٕ         

 

 " إنكم ستفتحون أرًضا " ما الجمال فً ذلك؟ ـ ٔ )ج (

 ـ تخٌر الصواب: ٕ       

 أ ـ " استوصوا بؤهلها خًٌرا " أمر ٌفٌد .............. ) النصح واإلرشاد ـ الرجاء ـ الوجوب (       

 ٌح () نتٌجة ـ تعلٌل ـ توض         ب ـ عبلقة " ٌذكر فٌها القٌراط " بما قبلها :          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اختٌاري:  ) التالٌٌن السإالٌن من واحد سإال عن أجب ـٕ

 :  من نص ) سٌناء عروس بدوٌة (ـ ٔ 

 هبٌةوسنابل قمح ذ         سٌناء حمامات بٌض                     

 ق فوق ضفاف وردٌة      وجداول من عطر رقرا                     

 وكنوز عقٌق سحرٌة        سٌناء مناجم فٌروز                         

 جمع " عقٌق " ـٖ   ـ مضاد "  رقراق " ٕ"    ـ مرادف " مناجمٔ) أ ( هات ما ٌلً: 

 ـ بم تمٌزت طبٌعة  سٌناء الساحرة؟ٔ) ب ( 

 ـ  رسم الشاعر بؤبٌاتها لوحة فنٌة رائعة متعددة األلوان. وضح ذلك.ٕ         

 

 : " سٌناء حمامات بٌض " ؟ما الجمال فً ـ  ٔ) ج ( 

 " جداول " جاءت جمًعا لتفٌد .................... أكمل:ـ ٕ         

 

  :ـ من نص ) فً حب مصر (ٕ 

 روا وإن جر قوم بالسعاٌة ما ج         فلن تستطٌع الدهر تفرٌق بٌننا                   

 لنجدتها سٌان مرقس أو عمرو      إذا ما دعت مصر إلٌها ابنها نهض                  

  ال جفاء وال هجر حلٌفً والء    م       ــوســد ومــٌــل عــألم ترنا فً ك               

 

 ة "جمع " السعاٌـ  ٖـ مضاد "  نجدتها "   ٕـ مرادف " السعاٌة "   ٔ) أ ( هات ما ٌلً: 

 شرح األبٌات بؤسلوبك.اـ ٔ) ب ( 

 ما الذي ٌجمع بٌن عنصري األمة فً المجتمع المصري؟  ـ ٕ        

 " سٌان مرقس أو عمرو " ما الجمال فً ذلك؟ ـ ٔ) ج ( 

 ...............................ـ أكمل: أ ـ " جفاء ـ هجر " بٌنهما .ٕ        

 جاءت نكرة لـ ............................ موسم "عٌد ـ "كلمة  ب ـ                    
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  رابًعا: النحو:

أبنائها المخلصٌن جمٌعهم، ووقفت مخلصة وهً  تكاتف بفضل ذلكبٌن األمم المتقدمة، و مكانتها"  استعادت مصر 

 ا الزمن".هه الصعاب مهما  داهمعلى تخطً هذقادرة وتثبت للجمٌع أنها  تدافع عن تارٌخها العظٌم

 

 ) أ ( أعرب ما تحته خط:

 ) ب ( استخرج من القطعة السابقة ما ٌلً: 

ا، وآخر معرًبا.    ٕـ اسمٌن مبنٌٌن مختلفٌٌن.     ٔ ًٌ  ـ نعًتا، وبٌن نوعه.ٗ  بٌن نوعها.وحااًل، ـ ٖـ فعبًل مبن

  

 )  اجعل االسم المبنً معرًبا، وغٌر ما ٌلزم (  متمٌزة.إن التً اجتازت االختبار كانت ـ ٔ) ج  ( 

ا، وغٌر ما ٌلزم ( مبتدأ) اجعل التوكٌد                   كلهم حرٌصون. الرجالـ ٕ           ًٌ  ثان

 

 ) د ( تخٌر الصواب:

 ( قبله لما متبوًعا ـ امنصوبً  ـ مرفوًعا)                                     ....... ٌؤتً دائما المعطوف االسمـ ٔ 

 ) نون النسوة ـ نون التوكٌد ـ ألف االثنٌن (  ................ إذا اتصلت به لمضارع على الفتحـ ٌبنً الفعل إ   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خامًسا: الخط:

 :أخرى مرة الرقعة وبخط، مرة النسخ بخط ٌلً ما اكتب ـ

  والعلم ٌرفعها أجلَّ مقام       ال ٌخفض أمـــة وٌذلهـهـوالج                            

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سادًسا: اإلمبلء:

ٌُملى علٌك.                  اكتب ما 
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 ٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ـ أوال كتاب كفاح شعة مصر 
 اٌَئاي األٚي 

 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
 إٌّٖٛهح ( –ػ١ٓ عبٌٛد   -أزٖو اٌّٖو٠ْٛ ػٍٝ اٌّغٛي فٟ ِؼووخ .......          ) ؽط١ٓ ـ ٔ

 ٠يه (فو –لّج١ي   –افزقو اٌّٖو٠ْٛ ثزمب١ٌلُ٘ ثؼلَ لزً هٍٛي .......                   ) ٔبث١ٍْٛ ـ ٕ

 ٌّبما اعزّغ ) ٍمٕٓ هع ( ثوعبٌٗ ؟ ٚاالَ أزٙٝ اعزّبػُٙ ؟) ة ( 

 " ١ٕٛٚخ اٌّوأح ال رمً ػٓ ١ٕٛٚخ اٌوعً " .  كًٌ ػٍٝ مٌه ِٓ فالي ّق١ٖخ ) ا٠بػ ؽزت ( .) عـ ( 

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 )         (         أْ ٠ٙيَ اٌٙىًَٛ ٘ي٠ّخ ِٕىوح .                        اٍزطبع أؽٌّـ ٔ

 )         (                                  اٍزٌٛٝ ٠ٌٌٛ اٌزبٍغ ػٍٝ ِل٠ٕخ اٌمب٘وح .        ـ ٕ

 اٌَئاي اٌضبٟٔ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ػّو ِىوَ ( –ِؾّل وو٠ُ  –ؾو اٌٖغ١و ٘ٛ.....) ؽَٓ ٛٛثبه لبئل اٌّمبِٚخ اٌْؼج١خ فٟ ِٕطمخ اٌجـ ٔ

 اٌجٕبكق ٚاٌَالػ األث١٘ ( –اٌَالػ األث١٘  –عب٘ل أ٘بٌٟ ه١ّل أػلاءُ٘ ثـ :.......     ) اٌجٕبكق ـ ٕ

 ٌّبما صبهد ِٖو ػٍٝ اٌٛاٌٟ اٌزووٟ فٛه١ّل ؟) ة ( 

 ْو٠خ ؟وبْ ٠َٛ ) ػ١ٓ عبٌٛد ( ٠ِٛب ِغ١لا فٝ ربه٠ـ اٌج  ) عـ (ػًٍ :

 ) ك ( ِٓ أوْٛ : 

 أهٗ اٌْبَ ُِٕٙ .   داٌغ١ِ اٌّغٌٟٛ ، ٚٛٙو دٛبهكـ ٔ

 . ٟصؤه ِٓ اٌفو١١َٔٓ ، ٌٚٛ وبْ فٟ مٌه ِٛرأػٍٝ أْ  ذػيِـ ٕ

 اٌَئاي اٌضبٌش
 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )(  أ) 
 )        (        م .                   0ٓ1ٔفً منتصف مارس  وصل فرٌزر بحملته إلى مصرـ ٔ
 )        (            اقتصرت مقاومة المصرٌٌن للفرنسٌٌن على أهل القاهرة وحدها .          ـ ٕ

 م ؟ ولمن ترك القٌادة ؟100ٔلماذا غادر ) نابلٌون ( مصر خفٌة عام ) ب ( 
 المغول ؟ما خطة ) قطز ( لالنتصار على ) جـ ( 
 أكمل العبارات اآلتٌة :) د ( 

 ُسجن لوٌس التاسع فً .................. بعد هزٌمته فً معركة ..............ـ ٔ
 السفن التً كانت متجهة إلى نجع البارود كان عددها ......................ـ ٕ

 واثغاٌَئاي اٌ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ٍجؼخ ( –أهثؼخ  –ه١ّل ع١ِ اٌؼلٚ ػٍٝ ثُؼل .... و١ٍٛ ِزواد ِٓ اٌّل٠ٕخ. ) صالصخ  هأٜ هًٍ ِؾبفعـ ٔ 

 (0ٓ9ِٔبهً  -911ٔأغَطٌ  -0ٓ٘ٔغبكه ٔبث١ٍْٛ ِٖو فف١خ فٟ ........          )  ِب٠ٛ ـ ٕ

 ِبما فؼً " و١ٍجو" ١ٌقّل  " صٛهح اٌمب٘وح اٌضب١ٔخ " ؟) ة ( 

 اٌْؼت اٌٝ اٌٛاٌٟ فٛه١ّل ؟  ِب اٌّطبٌت اٌزٟ رملَ ثٙب ىػّبء) عـ ( 

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 )         (                        أزٖو )اثَّبر١ه ( ػٍٝ ) لّج١ي ( ٚٛوكٖ ِٓ ) ِٕف ( .                      ـ ٔ

 )         (                     ٚاٌؼٍّبء ١ٌزؾلصٛا ثبٍُّٙ أِبَ اٌٛاٌٟ .   ٌغؤد عّٛع اٌْؼت اٌٝ اٌّْب٠ـ  ـ  ٕ

 قبٌِاٌَئاي اٌ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 اٌَّبعل ٚاٌّلاهً( –وً ّٛاهع ه١ّل  –ٚىػذ اٌّمبِٚخ ا١ٌٕٛٛخ فٟ :.... ) ّبهع ك١ٍ٘ي اٌٍّه ـ ٔ

 والّ٘ب ٕٛاة ( –اٌضؤه ٌٙي٠ّزُٙ فٟ ؽط١ٓ  –ٌْوق اٌٙلف ِٓ اٌؾّالد ا١ٌٍٖج١خ :) ٔٙت صوٚاد اـ ٕ

 ) ة ( ف١َّو ِؾبفع ه١ّل اٌْؼت ث١ٓ أِو٠ٓ . فّب ّ٘ب ؟ 

 ) عـ ( ػًٍ : ٌغؤد عّٛع اٌْؼت اٌٝ اٌؼٍّبء ٚاٌّْب٠ـ 

 ) ك ( ِٓ أوْٛ : 

 اٌّمبِٚخ اٌْؼج١خ ٙل اٌفو١١َٔٓ فٟ ِٕطمخ اٌجؾو اٌٖغ١و . ذريػّـ ٔ

 ٍٕخ اٌؾوة ٙل اٌٙىًَٛ .   ػٍٝ ِٛا ٟٚاثٕ ّّٟغؼذ ىٚعـ ٕ
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 ٕ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 اٌَئاي اٌَبكً
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 أّّْٛ (     -ه١ّل  –ٚؽٍذ ٍفٓ اٌفو١١َٔٓ فٟ ثؾو .......... .                                 ) ك١ِبٛ ـ ٔ

 ك١ِبٛ (   –إٌّٖٛهح  –ب١ٌخ ٘يَ اٌّٖو١٠ٓ اٌفو١َْٔٛ فٟ ِؼووخ  ........                    )  اٌغّ ـ ٕ

 ) ة ( و١ف ؽىُ اٌٙىًَٛ ِٖو ؟ 

ب ٔج١اًل فٟ ِؼبٍِخ أػلائٗ . ٚٙؼ مٌه .  ًّ  ) عـ ( وبْ ٕالػ اٌل٠ٓ ّٙ

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 )        (                               ٌُ ٠مزً اٌّٖو٠ْٛ هٍٛي لّج١ي ٌؼلَ رّىُٕٙ ِٕٗ .  ـ ٔ

 أهًٍ ٍِه اٌٙىًَٛ هٍبٌخ اٌٝ أؽٌّ ٠ٙلكٖ ِٓ إٔٛاد أفواً إٌٙو .      )        (ـ ٕ

 اٌَئاي اٌَبثغ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ٚإٌَّب(فؤَب ٚثو٠طب١ٔب  –فؤَب ٚإٌَّب  –رىٛٔذ اٌغ١ُٛ ا١ٌٍٖج١خ ِٓ ....) فؤَب ٚثو٠طب١ٔب ـ ٔ

 اٌضبٟٔ ػْو ( –اٌضبٌش ػْو  –أطٍك اٌّغٛي ٠قوثْٛ اٌؼبٌُ فٟ اٌموْ .... ا١ٌّالكٞ.) اٌواثغ ػْو ـ ٕ

 ) ة (  وبْ الٔزٖبه ٕالػ اٌل٠ٓ فٟ ؽط١ٓ هك فؼً ِٓ ا١ٌٍٖج١١ٓ . ٚٙؼ مٌه . 

 ) عـ ( ػًٍ : رون اٌّٖو٠ْٛ هٍٛي لّج١ي  ٠ن٘ت ثَالَ . 

 أكمل العبارات اآلتٌة :) د ( 
 ؽبٕو اٌفو١َْٔٛ  .............  ٌّلح  ..............ـ ٔ

 ثم١ذ اٌؾٍّخ اٌفو١َٔخ فٟ ك١ِبٛ ............. أّٙو ؛ ٌىٟ .....................ـ ٕ

 اٌَئاي اٌضبِٓ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

  ـ اٌّغٛي لَٛ اٍزٕٛٛٛا ِٕطمخ .......... ا١ٌٖٓ.   )  ّّبي ـ عٕٛة  ـ ّوق (ٔ

 ) وَت ؽت اٌّٖو١٠ٓ ـ اٌز٠ٛٙٓ ِٓ ّؤْ فوػْٛ ـ والّ٘ب ٕٛاة( ح اٌّٖو١٠ٓ ا١ٌٙب ٘لفٙب:ـ ا١ٌٌّٛخ اٌزٝ أهاك )لّج١ي( كػٕٛ

 اموو ِظب٘و فَبك اٌٛاٌٟ اٌزووٟ فٛه١ّل . ) ة ( 

 ) عـ ( افزٍف ِٛلف ِؾبفع ه١ّل ػٓ ِٛلف ِؾبفع اإلٍىٕله٠خ فٟ ِٛاعٙخ اإلٔغ١ٍي . ٚٙؼ مٌه . 

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) المة )ضع ع) د ( 
 )        (   لبك األثٕٛكٞ اٌّمبِٚخ فٟ ٔغغ اٌجبهٚك ٚأٌؾك ثبٌفو١١َٔٓ فَبئو فبكؽخ  .    ـ ٔ

 )         (                       غٚت ٔبث١ٍْٛ ػٕلِب ػٍُ ثّغبكهح و١ٍجو ٌّٖو كْٚ ػٍّٗ .ـ ٕ

 اي اٌزبٍغاٌَئ
 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة ))  أ ( 

 (      )          ـ رُ اإلفواط ػٓ ٠ٌٌٛ اٌزبٍغ ثؼل كفغ اٌزؼ٠ٛ٘ ػّب أؽلصٗ ثبٌّل٠ٕخ ِٓ كِبه.           ٔ 

 (      )                                       ـ ٍِه ١ٛجخ أهًٍ اٌٝ أِواء ِٖو ٌٍزْبٚه فٝ أِو لزبي اٌّغٛي.ٕ

 ) ة ( أ٠ٓ اؽزّٝ أؽّل األثٕٛكٞ ٚ ِٓ ِؼٗ ؟ ٚ و١ف وبْ هّك فؼً اٌفو١١َٔٓ ػ١ٍُٙ ؟  

 ) عـ ( و١ف فلع أؽّل األثٕٛكٞ اٌفو١١َٔٓ ؟

 ) ك ( رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ ف١ّب ٠ٍٟ

 ........ ) اػالْ اٌؾوة  ـ اٌوغجخ فٝ اٌٍٖؼ  ـ اٌَقو٠خ ٚاٌزٙىُ ( ـ هٍبٌخ ٍِه اٌٙىًَٛ اٌٝ أ١ِو ١ٛجخ ٘لفٙب: ...ٔ

 ـ لبئل اٌّٖو١٠ٓ فٝ ِٛاعٙخ اٌّغٛي ٘ٛ: ..........        ) ث١جوً ـ لطي ـ ٔغُ اٌل٠ٓ (    ٕ

 اٌَئاي اٌؼبّو
 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة ))  أ ( 

 (       )                                قلع ِؾّل وو٠ُ ثٛػٛك اٌفو١١َٔٓ ثزؤ١ِٕٗ ٚاٌجمبء فٝ ِٕٖجٗ.أـ ٔ

 (       )                                                      هٍبٌخ )لّج١ي( اٌزٝ أماػٙب أه٘جذ اٌّٖو١٠ٓ.ـ ٕ

 ح اٌله فٟ ٘نا اٌّٛلف اٌؼ١ٖت ؟) ة ( ِبما ؽلس لجً ِؼووخ إٌّٖٛهح ؟ ِٚبما لوهد ّغو 

ب فبًٌلا ال فٟ ربه٠ـ ِٖو ٚؽل٘ب ثً فٟ ربه٠ـ اٌؼبٌُ وٍٗ ؟ ًِ  ) عـ ( ٌّبما وبْ ٠َٛ ػ١ٓ عبٌٛد ٠ٛ

 ) ك ( رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ ف١ّب ٠ٍٟ

 (  و١ٍٛثبرواـ  ؽزْجَٛدـ    ا٠بػ ؽزت )       ىٚعخ أ١ِو ١ٛجخ ٘ٝ: ...........ـ ٔ

 (  ػّو ِىوَـ  ؽَٓ ٛٛثبهـ  ِؾّل وو٠ُ)   مبِٚخ اٌْؼج١خ فٝ ِٕطمخ اٌجؾو اٌٖغ١و: ..........ِٓ هِٛى اٌّـ ٕ

 اٌَئاي اٌؾبكٞ ػْو
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 فو٠يه ( –فٛه١ّل  –لّلَ أً٘ ه١ّل أػظُ ثطٌٛخ ٙل ..........                             ) لّج١ي ـ ٔ
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 ٖ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ػّو ِىوَ ( –ؽَٓ ٛٛثبه  –ٔبث١ٍْٛ فٟ اٌمب٘وح اٌيػ١ُ ...... ) ِؾّل وو٠ُ  لبك اٌّمبِٚخ ٙلـ ٕ

 ) ة ( ِب فطخ أً٘ ه١ّل ٌّٛاعٙخ ؽٍّخ فو٠يه ؟ 

 ) عـ ( ٙوة ٕالػ اٌل٠ٓ اٌّضً األػٍٝ فٟ اٌزَبِؼ ؽزٝ ِغ غ١و ا١ٌٍَّّٓ . اموو اٌّٛلف اٌنٞ ٠ئ٠ل مٌه . 

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : مة ) ( أمام العبارة الصواب , وعالضع عالمة )) د ( 
 (       )                                    ـ اٙطو اٌٍَطبْ اٌؼضّبٔٝ اٌٝ ػيي فٛه١ّل ثبّب ِٓ ؽىُ ِٖو.ٔ

 (       أِو ثٛٔبثود ثمزً ِؾّل وو٠ُ ِٖٚبكهح أِٛاٌٗ.                                                      )  ـ ٕ

 ئاي اٌضبٟٔ ػْواٌَ
 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة ))  أ (  

 )        (                                 هفٚذ اٌٍّىخ ّغو اٌله افالء ٍج١ً اٌٍّه ٠ٌٌٛ اٌزبٍغ .                  ـ ٔ

 )         (                             ٛلف ِؾّل ُوو٠ُ ِٓ اٌفو١١َٔٓ .  افزٍف ِٛلف أ١ِٓ أغب ِٓ اإلٔغ١ٍي ػٓ ِـ ٕ

 ) ة ( ٌّبما غٚت و١ٍجو ػٕلِب ػٍُ ثَفو ٔبث١ٍْٛ اٌٝ فؤَب ؟

 ) عـ ( وبٔذ ّغو اٌله اِوأح ؽى١ّخ ، ٚٙؼ مٌه . 

 ) ك ( ِٓ أوْٛ : 

ُٙيِ لدُ ٍِه فؤَب اٌنٞ لـ أٔب ٔ  كاه اثٓ ٌمّبْ .فٟ  دُ ٚأٍُو ذؽٍّخ الؽزالي ِٖو ، ف

 ٌٍّٖو١٠ٓ هٍبٌخ أٌٚٙب ١ٌٓ ٚآفو٘ب ٚػ١ل .     ذأهٍٍـ ٕ

 اٌَئاي اٌضبٌش ػْو
 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة ))  أ (   

 فبف ٍِه ١ٛجخ ِٓ هٍبٌخ ٍِه اٌٙىًَٛ ٚأػٍٓ االٍزَالَ.ـ ٔ

 َزجل صُ ٠ؾنهٚٔٗ ٚأف١ًوا ٠ضٛهْٚ ػ١ٍٗ.اٌّٖو٠ْٛ ٠ٕٖؾْٛ ؽبوُّٙ اٌّـ ٕ

 ) ة ( ٌُ صبه اٌْؼت اٌّٖوٞ ػٍٝ اٌٛاٌٟ فٛه١ّل ؟ 

 ) عـ ( وبْ ٌٍْؼت اٌّٖوٞ ػٕل فٛه١ّل ػلح ِطبٌت . اموو٘ب .

 رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ ف١ّب ٠ٍٟ)  ك ( 

 (   ٌجوهأً اـ    اٌمٕبٛوـ    أّّْٛ )  ٍفٓ اٌفو١١َٔٓ ٍٕٚذ اٌٝ ثؾو: .......... ـٔ

 ِٓ أٚائً اٌموٜ اٌزٝ لبِٚذ اٌفو١١َٔٓ فٝ اٌٖؼ١ل لو٠خ .......... اٌزبثؼخ ٌّؾبفظخ لٕب.ـ ٕ

 (  ٔغغ اٌجبهٚكـ       ك٠و ِٛاًأؽّل   ـ   ثٕٝ )  

 اٌَئاي اٌواثغ ػْو
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ِب٠ٛ ( –أٚي ِبهً  –َ .  ) ِٕزٖف ِبهً 0ٓ9ٔ...فو٠يه فٟ .... ح، ثم١بك اإلٍىٕله٠خٍٕٚذ اٌؾٍّخ اإلٔغ١ٍي٠خ ـ ٔ

 ثغلاك ( –اٌْبَ   –كفً اٌّغٛي  ....... ٚلٚٛا ػٍٝ اٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ .                     ) ِٖو ـ ٕ

 ٌٍٕٖو ػٍٝ اٌّغٛي . ) ة ( ٚٙؼ اٌقطخ اٌزٟ ٔفن٘ب لطي 

 ػٓ ِٛلف ؽبوّٙب رغبٖ اٌؾٍّخ اإلٔغ١ٍي٠خ .  ) عـ ( ث١ٓ و١ف افزٍف ِٛلف ؽبوُ اإلٍىٕله٠خ  رغبٖ اٌؾٍّخ اٌفو١َٔخ

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 )         (            كػُ اٌٍَطبْ اٌؼضّبٟٔ ٚا١ٌٗ فٟ ِٖو ، ٚأ٠ّلٖ فٟ ِٛلفٗ ِٓ ّؼت ِٖو .  ـ ٔ

 )         (                        وْ اٌواثغ ػْو ا١ٌّالكٞ .   أطٍك اٌّغٛي ٠قوثْٛ اٌؼبٌُ فٟ اٌمـ  ٕ

 اٌَئاي اٌقبٌِ ػْو
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ١ٛجخ ( –أٚاه٠ٌ  –ارقن اٌٙىًَٛ ِل٠ٕخ ...... ػبّٕخ ٌُٙ .                               ) ِٕف ـ ٔ

 لّج١ي( –ف١بي  –ٛٛثبه ا١ٌٗ .              ) فو٠يه ؽبٚي اٌمبئل اٌفؤَٟ ....... أْ ٠غزنة ؽَٓ ـ ٕ

 ) ة ( ٌّبما عٙي ٠ٌٌٛ اٌزبٍغ ؽٍّخ ؽوث١خ ؟ 

 ) عـ ( االٔزّبء ٌٍٛٛٓ ٚاٌزٚؾ١خ فٟ ٍج١ٍٗ ٕفخ ِزؤٍٕخ فٟ اٌْؼت اٌّٖوٞ . كًٌ ػٍٝ مٌه ِٓ فالي ِٛلف ِؾّل وو٠ُ . 

 أكمل العبارات اآلتٌة :) د ( 
 ............................. اٍزؼبْ فٛه١ّل فٟ ؽىّٗ  ثــ ٔ

 ٌغؤ  لّج١ي اٌٝ ٍالػ ............ ٚ ............  ٌٍمٚبء ػٍٝ اٌّٖو١٠ٓ .ـ ٕ

 اٌَئاي اٌَبكً ػْو
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ـ اففبء ّغوح اٌله ٔجؤ ٚفبح ىٚعٙب ك١ًٌ ػٍٝ: .......... )  ٚفبئٙب ـ   موبئٙب  ـ ووا١٘زٙب ٌٗ ( ٔ

 أؽّل األثٕٛكٞ لبئل اٌّمبِٚخ اٌْؼج١خ ٙل اٌفو١١َٔٓ فٝ: .......... )  اٌٖؼ١ل ـ  ا٠ٌٌَٛ ـ اٌلٌزب (ـ ٕ

 ) ة ( و١ف لبثً فٛه١ّل ِطبٌت اٌْؼت ؟ ِٚب أصو مٌه ػٍٝ اٌْؼت ؟ 
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 ٗ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ) عـ ( ثُ أزٙذ ِؼووخ إٌّٖٛهح ؟ 

 الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 )        (     اٌَّبفخ ث١ٓ ١ٛجخ ٚأٚاه٠ٌ ٍجؼّبئخ ١ًِ أٚ ري٠ل .                           ـ ٔ

 أزٙذ ؽ١بح اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ ثؼل أْ ػبّذ فَّخ لوْٚ وبٍِخ .                  )        (ـ ٕ

 اٌَئاي اٌَبثغ ػْو
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ىُ اٌفو١َْٔٛ  ػٍٝ ) ِؾّل وو٠ُ ( ثبإلػلاَ: .......... )  ّٕمًب ـ ه١ًِب ثبٌوٕبٓ ـ ٕؼمًب ثبٌىٙوثبء ( ـ ؽٔ

 ـ رغّغ اٌّٖو٠ْٛ ؽٛي ..........ٌزمل٠ُ ِطبٌجُٙ اٌٝ فٛه١ّل ثبّب. ) كاه اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ـ كاه اٌؾىّخ ـ كاه اٌمٚبء (ٕ

 ه١ّل ؟ٚٙؼ كٚه وً ِٓ األكثبء ٚإٌَبء فٟ ِؼووخ ) ة ( 

 ٕالػ اٌل٠ٓ ٠ؾبفع ػٍٝ ؽمٛق األِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ ؽزٝ ٌٚٛ وبٔٛا ِٓ األػلاء . ٚٙؼ مٌه.) عـ ( 

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 (    )                         ـ أٚي أٍٍؾخ )لّج١ي( ١ٌٍَطوح ػٍٝ ِٖو اٌؾ١ٍخ ٚاٌقل٠ؼخ.ٔ

 )        (                     ثؼل ٘ي٠ّخ )أثَّبر١ه( فٝ ِٕف اٍزٍَُ اٌّٖو٠ْٛ ٌٍؼلٚ.ـ ٕ

 اٌَئاي اٌضبِٓ ػْو
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ـ لبثً اٌّٖو٠ْٛ ٍف١ٕخ )لّج١ي( ثـ: ......... )  اٌَقو٠خ ٚاٌؾمل ـ اٌؾت ٚاٌزوؽبة ـ اٌؼٕف ٚاٌمَٛح ( ٔ

 ْٛ ل١بكح اٌفو١١َٔٓ فٝ ِٖو اٌٝ: .......... )  ١ِٕب ـ و١ٍجو ـ ه٠زْبهك (ـ إٍٔل ٔبث١ٍٕ

 ) ة ( ِب اٌؾ١ٍخ اٌزٟ كثو٘ب أً٘ ه١ّل ٌٍمٚبء ػٍٝ اإلٔغ١ٍي ؟

 ) عـ ( ِب هأ٠ه فٟ وً ِٓ ) ِؾبفع ه١ّل ـ أ١ِٓ أغب ( ؟

 أكمل العبارات اآلتٌة :) د ( 
 ٛإٍخ اٌؾوة ثؼل ِٛد أث١ٗ ٍمٕٓ هع .ّغؼذ ............. اثٕٙب ............. ػٍٝ ِـ ٔ

 وبٔذ كاه اثٓ ٌمّبْ ٍغًٕب  ٌـ ....................ـ ٕ

 اٌَئاي اٌزبٍغ ػْو
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ـ أٍفو اعزّبع أ١ِو ١ٛجخ ِغ ثم١خ أِواء ِٖو ػٓ: ) افزالف ٚعٙبد إٌظوـ رؤع١ً اٌؾوة ـ اإلٕواه ػٍٝ اٌمزبي (ٔ

ب.)  فَّخ ٚصالص١ٓ ـ ٍزخ ٚصالص١ٓ ـ ٍجؼخ ٚصالص١ٓ (ـ اٌّمبِٕٚ ًِ  خ اٌْؼج١خ ٌٍفو١١َٔٓ فٝ اٌمب٘وح اٍزّود .......... ٠ٛ

 ) ة ( ثُ ر١ّي ؽَٓ ٛٛثبه ؟ ٚ ِبما فؼً ٌّؾبهثخ اٌفو١١َٔٓ ؟ 

 ) عـ ( ِبما ٍٛت ٔبث١ٍْٛ ِٓ ِؾبفع اإلٍىٕله٠خ لجً ٔيٌٚٗ ا١ٌٙب ؟

 ) ك ( ِٓ أوْٛ : 

 ١ي فٟ ِل٠ٕخ ِٕف .أزٖو ػ١ٍٗ لّجـ ٔ

 عّؼذ ٛٛائف اٌْؼت ٌٍزْبٚه فٟ أِو اٌؾٍّخ اإلٔغ١ٍي٠خ .       ـ ٕ

 اٌَئاي اٌؼْوْٚ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ـ وضود ٙؾب٠ب اإلٔغ١ٍي فٟ ه١ّل ألُٔٙ وبٔٛا : ) لٍخ ٙؼ١فخ ـ ػيال ِٓ اٌَالػ ـ ٚٙؼٛا أٍٍؾزُٙ ٌٍواؽخ ( ٔ

    ٌّٛاعٙخ ؽٍّخ فو٠ي فٟ ) ّبهع ك١ٍ٘ي اٌٍّه ـ وً ّٛاهع ه١ّل ـ اٌَّبعل ٚاٌّلاهً ( ـ ٚىػذ اٌّمبِٚخ ا١ٌٕٛٛخ ٕ

 ) ة ( ِب اٌقطخ اٌزٟ ٔفن٘ب لطي ٌزؾم١ك إٌٖو ػٍٝ اٌّغٛي ؟  

       ) عـ ( ٌٍّه فؤَب ٠ٌٌٛ اٌزبٍغ مووٜ أ١ٌّخ فٟ ِٖو . ٚٙؼ مٌه .

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 )        (                     ٔغغ اٌجبهٚك ِٓ أٚائً اٌموٜ اٌزٝ ًٕٚ ا١ٌٙب اٌفو١َْٔٛ فٝ اٌٖؼ١ل.ـ ٔ

 )        (                                                        اعزنة اٌغٕواي )ف١بي( ؽَٓ ٛٛثبه ا١ٌٗ.ـ ٕ

 ْٚاٌَئاي اٌؾبكٞ ٚاٌؼْو
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ١ٌزؾلصٛا ثبٍُّٙ أِبَ اٌٛاٌٟ فٛه١ّل ) اٌزغبه ٚاٌٖٕبع ـ اٌغٕٛك ٚاٌٚجبٛ ـ اٌّْب٠ـ ٚاٌؼٍّبء (   ٌغؤد عّٛع اٌْؼت اٌٝ .....ـ ٔ

 ١١ٓ ألبهثٗ ـ رؾ١ًٖ اٌؼٍَٛ (ـ  وبْ ُ٘ فٛه١ّل فٟ اٌؾ١بح ...........................                         ) عّغ اٌّبي ـ رؼٕ

 ) ة ( ٌّبما ٌُ ٠مزً اٌّٖو٠ْٛ هٍٛي لّج١ي ؟

 ـ أهًٍ ٍِه اٌٙىًَٛ هٍٛال ٌـ ) ٍمٕٓ هع ( ٠مٛي : اْ أفواً إٌٙو فٟ ١ٛجخ ريػغٗ فٟ أٚاه٠ٌ .ٔ)عـ ( ػًٍ : 

 ـغٙي ٠ٌٌٛ اٌزبٍغ ٍِه فؤَب ؽٍّخ ١ٍٕج١خ عل٠لح ٌغيٚ اٌْوق .ٕ

 : أكمل العبارات اآلتٌة) د ( 



 1029 النهائية المراجعة األول الدراسي الفصل اإلعدادي الثاني للصف العربية اللغة في عاصم ابن سلسلة

 ٘    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ٚىػذ اٌّمبِٚخ اٌْؼج١خ فٟ ّبهع ........................ ثّل٠ٕخ ه١ّل .ـ ٔ

 وبْ أ١ِٓ أغب ِٓ إًٔ ...................ـ ٕ

 اٌَئاي اٌضبٟٔ ٚاٌؼْوْٚ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ٌٌ ـ إٌّٖٛهح ٚك١ِبٛ ( ـ ِٕطمخ اٌجؾو اٌٖغ١و رمغ ث١ٓ: .......... )  إٌّٖٛهح ٚإٌّيٌخ ـ إٌّٖٛهح ٚاٌجؤ

 ِؾبفع اإلٍىٕله٠خ: ........... )  ٕٟٚٛ ـ فبئٓ ـ ػبكي (« أ١ِٓ أغب»ـ ٕ

 ) ة ( ٌْغو اٌله ِٛلف ٠لي ػٍٝ ؽٌ ٕٟٚٛ ، ٚثؼل ٔظو . ٚٙؼ مٌه . 

 ـ ِب اٍُ اٌّؼووخ اٌزٟ أزٖو ف١ٙب لطي ؟ ٚأ٠ٓ وبٔذ ؟ٔ) عـ ( 

 ـ ٌّبما ٕٕغ لّج١ي ١ٌّٚخ ٌٍّٖو١٠ٓ ؟ٕ

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) عالمة ) ضع) د ( 
 )        (               غبكه ٔبث١ٍْٛ ِٖو ػٕلِب ػٍُ ثزل٘ٛه ِووي فؤَب االلزٖبكٞ فٟ أٚهثب .ـ ٔ

 )        (                                                  اٌٙىًَٛ هػبح وبٔٛا ٠َزْٕٛٛٛ لبهح أٚهٚثب.ـ ٕ

 اٌَئاي اٌضبٌش ٚاٌؼْوْٚ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ـ اٍزلػبء األِواء ك١ًٌ ػٍٝ أْ أ١ِو ١ٛجخ ِئِٓ ثـ: ........... )  اٌْٛهٜ ـ االٍزجلاك ـ اٌل٠ىزبرٛه٠خ (  ٔ

 ـ  ثالك اٌْبَ   (    ـ ٕله لواه ػيي فٛه١ّل ػٓ ؽىُ ِٖو ِٓ: ...........         )  روو١ب  ـ  فؤَبٕ

 ) ة ( ٙوة ِؾّل وو٠ُ اٌّضً فٟ اٌْغبػخ . ٚٙؼ مٌه . 

 ـ و١ف اٍزطبع أؽّل األثٕٛكٞ أْ ٠ٕغٛ ِٓ ؽٖبه اٌفو١١َٔٓ ؟ٔ) عـ ( 

 ـ ػًٍ : ٌغؤ اٌْؼت اٌّٖوٞ اٌٝ اٌّْب٠ـ ٚاٌؼٍّبء ٙل اٌٛاٌٟ فٛه١ّل .ٕ

 ) ك ( ِٓ أوْٛ : 

 ٠ٌٌٛ ػٍٝ إٌّٖٛهح .ٍِه ِٖو اٌنٞ رٛفٝ فٟ أصٕبء ىؽف ـ أٔب ٔ

 ُٙ ؽزٝ ػبّٕخ ٍِىُٙ .رػٍٝ اٌٙىًَٛ ، ٚٛبهك دأزٖوـ ٕ

 اٌَئاي اٌواثغ ٚاٌؼْوْٚ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ـ لبئل اٌغ١ُٛ اٌّٖو٠خ ٙل اٌٙىًَٛ ٘ٛ: ........... )  رؾزٌّ ـ ا٠بػ ؽزت ـ أؽٌّ ( ٔ

 .... )  اٌزوؽبة ـ اٌَقو٠خ ـ اٌؾت (  ـ لبثً فٛه١ّل ثبّب ِطبٌت اٌّٖو١٠ٓ ثـ: .......ٕ

 ) ة ( ثُ ؽىّذ اٌّؾىّخ  اٌؼَىو٠خ  ػٍٝ ِؾّل وو٠ُ ؟

 ـ ِب فطخ االٔىَبه اٌزٟ رظب٘و ثٙب اٌغ١ِ اٌّٖوٞ فٟ ِٛاعٙخ اٌّغٛي ؟ٔ) عـ ( 

 ـ ػًٍ : ؽبٕو و١ٍجو ِٕبفن اٌمب٘وح .ٕ

 عبارة الخطأ فٌما ٌلى :( أمام ال ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 )        (                                                         ّبهع ك١ٍ٘ي اٌٍّه ٘ٛ اٌّلفً اٌوئ١َٝ ٌّل٠ٕخ ه١ّل.ـ ٔ

 )        (                                           . لج٘ ػٍٟ  اٌٍّه ٠ٌٌٛ اٌزبٍغ ٚٚٙغ ثَّوػ ِٖو ثبٌّٕٖٛهح .

 اٌقبٌِ ٚاٌؼْوْٚ اٌَئاي
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 ـ ٚاٌٝ اإلٍىٕله٠خ أصٕبء اٌؾٍّخ اٌفو١َٔخ ٘ٛ: .......... )  ػّو ِىوَ ـ ه٠بٗ ثبّب ـ ِؾّل وو٠ُ ( ٔ

 ـ ؽ١ٓ رلاػذ كٌٚخ آّٛه وبٔذ اٌلٌٚخ اٌزٝ ٚهصزٙب ٘ٝ كٌٚخ: ......... )  اٌفوً ـ اٌوَٚ ـ اإلغو٠ك (ٕ

 ػّو ِىوَ ِٓ اٌٛاٌٟ فٛه١ّل ؟  ) ة ( ِب ِٛلف

 ـ ػًٍ : ٍٍُ أ١ِٓ أغب ِؾبفع اإلٍىٕله٠خ اٌّل٠ٕخ ٌإلٔغ١ٍي.ٔ) عـ ( 

 ـ وبْ ٌألكثبء ٚ اٌْؼواء كٚه ػظ١ُ فٟ ِٛاعٙخ ؽٍّخ فو٠يه فٟ ه١ّل . ٚٙؼ مٌه .ٕ

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 )        (                    رّىٓ وبًِٛ ِٓ ٛوك اٌٙىًَٛ ِٓ ع١ّغ أٔؾبء ِٖو .                ـ ٔ

 )         (                                أزٖو ٕالػ اٌل٠ٓ ػٍٝ ا١ٌٍٖج١١ٓ فٟ ِٛلؼخ ػ١ٓ عبٌٛد .ـ ٕ

 اٌَئاي اٌَبكً ٚاٌؼْوْٚ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 أؽّل األثٕٛكٞ ( –ػّو ِىوَ  –اٌْؼت ثؼل ِؾّل ُوو٠ُ ؽٛي .......         ) ؽَٓ ٛٛثبه  اٌزفـ ٔ

 رل٘ٛه ِووي فؤَب اٌؾوثٟ ( –ٍبفو ٔبث١ٍْٛ اٌٝ فؤَب ثَجت ......) فٛفٗ ِٓ اٌْؼت اٌّٖوٞ ـ ٕ

 وبْ ِؾّل وو٠ُ ّٔٛمًعب ٌٍٕٟٛٛ اٌْو٠ف .  ٚٙؼ مٌه .) ة ( 
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 ٙ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 اٌضبئوح ٙل فٛه١ّل ؟ ٌّٚبما ؟اٌٝ ِٓ ٌغؤد عّٛع اٌْؼت ) عـ ( 

 أكمل العبارات اآلتٌة :) د ( 
 فوعذ عّٛع اٌْؼت ِيٚكح ثـ ................ ٚ............... ٌّؾبٕوح فٛه١ّل فٟ ..........ـ ٔ

 اٌّٛٛٓ األٍٕٟ ٌٍّغٛي ٘ٛ ...................  ث١ّٕب عبء ا١ٌٍٖج١ْٛ ِٓ ....................ـ ٕ

 اٌؼْوْٚاٌَئاي اٌَبثغ ٚ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

  : ........... ِطبٌت اٌّٖو١٠ٓ اٌٝ فٛه١ّلـ ِٓ ٔ

 (  ػلَ فوٗ ٙوائت ثلْٚ ػٍُ اٌّْب٠ـٞ ـ ٚاٌجؾو اٌمجٍٟاٌّٛإالد ث١ٓ اٌٛعٗ  ـ لطغ اٌجالك فٟاألعبٔت  ) البِخ

 ) اٌَالػ األث١٘ ـ ثبٌجٕبكق ـ ثبٌّلٜ ٚ اٌجٕبكق (                                عب٘ل أً٘ ه١ّل أػلاءُ٘ ثـــ  ـ ٕ

 و١ف أزٙذ ِؼووخ اٌغّب١ٌخ ؟) ة ( 

 ِب اٌلٚه اٌزبه٠قٟ اٌنٞ ٌؼجزٗ ّغو اٌله فٟ ِٛلؼخ إٌّٖٛهح ؟ـ ٔ) عـ ( 

 ٌّبما أهًٍ ِؾبفع ه١ّل هٍٍٗ فبهط اٌّل٠ٕخ ؟ـ ٕ

 عبارة الخطأ فٌما ٌلى :( أمام ال ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 .                                    )        ( ـ أهًٍ اٌفو١َْٔٛ اٌٝ اٌٖؼ١ل اصٕزٟ ػْوٖ ٛبئوح ِؾٍّخ ثبٌنف١وح ٚاألغن٠خ  .ٔ

 .                     )        ( ـ وز١جخ االٍزطالع ػٍّذ ثٕٛٛي ؽٍّخ فو٠يه ُٚ٘ ػٍٝ ثؼل فَّخ و١ٍٛ ِزواد ِٓ ه١ّل.ٕ

 ٌَئاي اٌضبِٓ ٚاٌؼْوْٚا
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 لٛٓ (  -لٕب  –رمغ لو٠خ ٔغغ اٌجبهٚك عٕٛثٟ .........                                    ) أٍٛاْ ـ ٔ

 (و١ٍجو  –لّج١ي  –ٌغؤ ........ اٌٝ ٍالػ اٌّىو ٚاٌقل٠ؼخ  .                                ) ٔبث١ٍْٛ ـ ٕ

 ) ة ( ٌّبما ؽبٕو اٌْؼت اٌّٖوٞ لٍؼخ اٌٛاٌٟ فٛه١ّل ؟  

 ـ اٌؾبوُ اٌؾى١ُ ٠َز١ْو أً٘ اٌقجوح . و١ف ٔفن أ١ِو ١ٛجخ ٘نٖ اٌّمٌٛخ ؟ٔ) عـ ( 

 ـ وبْ ٌوٍبٌخ لّج١ي اٌٝ اٌّٖو١٠ٓ هك فؼً ػىَٟ . ٚٙؼ مٌه .ٕ

 أكمل العبارات اآلتٌة :) د ( 
 أْ ٠غزنة ؽَٓ ٛٛثبه ا١ٌٗ ، ٌٚىٕٗ فًْ .  ؽبٚي اٌمبئل اٌفؤَٟ ................ـ ٔ

 اٌيػ١ُ اٌنٞ للِٗ اٌفو١َْٔٛ ٌٍّؾبوّخ  ٘ٛ ..................ـ ٕ

 اٌَئاي اٌزبٍغ ٚاٌؼْوْٚ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 أؽّل األثٕٛكٞ ( –ِؾّل وو٠ُ  –ػوٗ ٔبث١ٍْٛ ػٍٝ ......... اٌجمبء فٟ ِٕٖجٗ .  ) ػّو ِىوَ  ـ ٔ

 ٔغغ اٌجبهٚك( –اٌجؾو اٌٖغ١و  –ٕؼذ اٌمنائف ِٓ ؽل٠ل اٌَّبعل فٟ صٛهح .......  )اٌمب٘وح اٌضب١ٔخ ُٕ ـ  ٕ

 ) ة ( ِب ِٛلف أ١ِٓ أغب ِٓ ؽٍّخ فو٠ي ؟ ٌّٚبما ؟

 ـ أهًٍ لّج١ي هٍبٌخ رٙل٠ل اٌٝ اٌّٖو١٠ٓ . فجُ هكٚا ػ١ٍٗ ؟ ٔ) عـ ( 

 اٌؾٍّخ .ـ ػًٍ : غبكه ٔبث١ٍْٛ ِٖو فف١خ ، ٚوٍف و١ٍجو ثم١بكح ٕ

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 .                                    )        ( ـ ٚإً لطي ِطبهكح اٌغ١ِ ا١ٌٙٛكٞ ؽزٝ ٛٙو اهٗ اٌْبَ ِٕٗ .ٔ

 )        (                                                                                 ـ فٛه١ّل ثبّب وبْ ٚا١ًٌب ػبكاًل.ٕ 

 اٌَئاي اٌضالصْٛ
 ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :

 و١ٍجو ( –ف١بي  –أهًٍ ...... اٌٝ اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ ٠طٍت ِٕٗ اٌقٚٛع ٚاالٍزَالَ .    ) ٘ٛالوٛ ـ ٔ

ب .            ) ٍجؼخ ٚصالص١ٓ ؽبٕو اٌفو١َْٔٛ اٌمب٘وح ٌّلح ............ـ ٕ ًِ  صّب١ٔخ ٚصالص١ٓ ( –.  ٠ٛ

 ) ة ( ف١َّو ِؾبفع ه١ّل أً٘ ه١ّل ث١ٓ أِو٠ٓ فّب ّ٘ب ؟ ِٚب اٌنٞ افزبهٖ اٌْؼت ؟

 ـ ٌّبما صبه اٌْؼت ػٍٝ اٌٛاٌٟ اٌزووٟ )فٛه١ّل( ؟ٔ) عـ ( 

 ػًٍ : ػيي اٌٍَطبْ اٌزووٟ اٌٛاٌٟ اٌزووٟ فٛه١ّل .ـ ٕ

 ) ك ( ِٓ أوْٛ : 

 لّلَ وً ِب عّؼٗ ِٓ ػوثبد ٌّؾبهثخ اٌٙىًَٛ .ـ ٔ

 ػٍٝ فٍٛي اٌّغٛي .            ١ذٍالػ اٌفوٍبْ ، ٚلٚ ئلأ١ِو ٍِّٛوٟ ، لبـ أٔب ٕ
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 9    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 اٌٛؽلح األٌٚٝ 

 ـ ِٓ ٔٔ ) ٖٔبئؼ غب١ٌخ ( ٔ
  ُّ ٌْ ِٓ ا َْٔٗ َػ ا َٚ ْؼُوِٚف  َّ ٌْ ْو ثِب ُِ ْأ َٚ الحَ  َّٖ ُِ اٌ َّٟ أَلِ ُِٛهِ لبي هللا ـ رؼبٌٝ : " ٠َب ثَُٕ َِ اأْلُ ْٓ َػْي ِِ ٌَِه 

ٰ
َّْ َم بثََه ۖ اِ َٕ ب أَ َِ  ٰٝ جِْو َػٍَ ْٕ ا َٚ ال *  َْٕىِو  َٚ

ْقزَبٍي فَُقٛهٍ  ُِ  ًَّ َ ال ٠ُِؾتُّ ُو َّْ هللاَّ َوًؽب ۖ اِ َِ  ِٗ ِِ فِٟ األَْه ّْ ال رَ َٚ  ًِ ؼِّْو َفلََّن ٌٍَِّٕب َٖ  "  رُ

 تصعر ( : ال ) تشغل ـ تتهاون ـ تتكبر ( ـ المراد بـ ) ال ٔ ) أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
 ـ ِفوك ) األِٛه ـ اٌّؤِٛه ـ األِبهح (  ٕؼبي ـ ِزٛاٙغ ـ ِجبٖ (  ـ ِٚبك ) ِقزبي ( ) ِزٕ

 ) ة ( رؾًّ ا٠٢بد اٌموآ١ٔخ اٌَبثمخ أٚاِو ٚٔٛاٟ٘ رّٚٓ هٙٛاْ هللا ِٚؾجخ إٌبً ٚاِزالن لٍٛثُٙ . ٚٙؼ مٌه . 

ِِ ) عـ ( أوًّ : "  ّْ ال رَ َوًؽب  َٚ َِ  ِٗ  " أٍٍٛة ................ ٠ف١ل ................... ِٓ .................... ٚ ..................فِٟ األَْه

 ) ك ( اٌقٛف ِٓ ٔظو هللا ٚػٍّٗ ٍّخ ِٓ ٍّبد أً٘ اإل٠ّبَ . ـ اوزت ِّب رؾفع ا٠٢خ اٌلاٌخ ػٍٝ مٌه . 

 ًِ ؼِّْو َفلََّن ٌٍَِّٕب َٖ ال رُ َٚ ْقزَبٍي فَُقٛهٍ  لبي رؼبٌٟ "  ُِ  ًَّ َ ال ٠ُِؾتُّ ُو َّْ هللاَّ َوًؽب ۖ اِ َِ  ِٗ ِِ فِٟ األَْه ّْ ال رَ َٚ  * ْٓ ِِ  ْ٘ ُٚ اْغ َٚ ١َِه  ْْ َِ ْل فِٟ  ِٖ اْل َٚ
١وِ  ِّ ٌَْؾ ُد ا ْٛ َٖ اِد ٌَ َٛ ْٕ َْٔىَو اأْلَ َّْ أَ رَِه ۚ اِ ْٛ َٕ  " 

 ٚبك ) ِقزبي ( ـ ِٕ) الٖل (                           ـ ِواكف ٔ:  ( ٘بد ِب ٠ٍٟ) أ 

 ) ة ( أكفً وٍّخ ) ِوًؽب ( فٟ عٍّخ ٠زغ١و ِؼٕب٘ب ػٓ اٌٛاهك فٟ ا٠٢خ .

 ) عـ ( فٟ ا٠٢خ ٟٔٙ ٚ أِو ٚاٌؼٍخ ٌىً ِّٕٙب . ٚٙؼ مٌه .

ْ٘ ) ك ( ٌّبما ػجّو هللا ـ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ـ ثبألِو فٟ ) ُٚ ه اٌٖٛد اٌؼبٌٟ ثٖٛد اٌؾ١ّو ؟  اْغ َّٛ  ( ؟ ٌّٚبما ٕ

 ٠خ اٌزٟ رلي ػٍٝ : أْ هللا لبكه ػٍٝ أْ أْ ٠ؾٖٟ أػّبٌٕب ِّٙب ٕغود ، ٚ٘ٛ ػبٌُ ثىً ٘نٖ ا األػّبي .) ٘ـ ( اوزت ا٢

لبي رؼبٌٝ : " ٠ب ثٕٝ أٙب اْ ره ِضمبي ؽجخ ِٓ فوكي فزىٓ فٟ ٕقوح أٚ فٟ اٌَّبٚاد أٚ فٟ األهٗ ٠ؤد ثٙب هللا اْ هللا ٌط١ف 

 فج١و " .

 " فوكي " ؟ ِٚب عّغ " ٕقوح " ؟ ِب عّغ " ِضمبي " ؟ ِٚب ِؼٕٝ) أ  ( 

 ( ا٠٢خ اٌىو٠ّخ رٛٙؼ للهح هللا رؼبٌٝ  فَو مٌه . )ة

 ( ِب ٔٛع األٍٍٛة " اْ ره ِضمبي ؽجخ " ؟ ِٚب غوٙٗ ؟ ِٚب اٌغوٗ ِٓ إٌلاء فٟ " ٠ب ثٕٝ " ؟ عـ)

 "اْ أىو األٕٛاد ٌٖٛد اٌؾ١ّو"لٌٛٗ ـ رؼبٌٝ ـ : اٌٝ اوزت (  ك)

 َّٟ َٙ لبي رؼبٌٝ )٠َب ثَُٕ ِٗ ٠َؤِْد ثِ ْٚ فِٟ اأْلَْه اِد أَ َٛ َّ ََّ ْٚ فِٟ اٌ ْقَوٍح أَ َٕ ْٓ فِٟ  ْٓ َفْوَكٍي فَزَُى ِِ ْضمَبَي َؽجٍَّخ  ِِ ْْ رَُه  َٙب اِ َ ٌَِط١ٌف َفج١ٌِو( أَِّ َّْ هللاَّ ُ اِ  ب هللاَّ

 ٚاٌّمٖٛك ثـ ) اْ رىٓ ِضمبي ؽجخ ِٓ فوكي ( ؟( فوكي ) ِٚفوك  ( ٌط١ف  ) ا ـ ِب ِواكف

 ؟             ا٠٢خ٘نٖ  فٟاٌنٜ ػٍّٗ ١ٍلٔب ٌمّبْ الثٕٗ  ٟاٌّجلأ اإل٠ّبٔة ـ ِب 

 اٌَبثمخ ػٍٝ ػٍُ هللا اٌٛاٍغ ـ ٚٙؼ .  ا٠٢خط ـ رلي   

 :ـ )أٙب اْ رىٓ ِضمبي ........ ٠ؤد ثٙب هللا ، اٌَّبٚاد ٚاألهٗ ( ؟   فٟك ـ ِب اٌغّبي 

ال َّٖ ُِ اٌ َّٟ أَلِ ُِٛهِ لبي هللا ـ رؼبٌٝ : " ٠َب ثَُٕ َِ اأْلُ ْٓ َػْي ِِ ٌَِه 
ٰ
َّْ َم بثََه ۖ اِ َٕ ب أَ َِ  ٰٝ جِْو َػٍَ ْٕ ا َٚ َْٕىِو  ُّ ٌْ ِٓ ا َْٔٗ َػ ا َٚ ْؼُوِٚف  َّ ٌْ ْو ثِب ُِ ْأ َٚ  "  حَ 

  ) أ ( رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ :  

 ؾت ـ اٌزم١ًٍ ـ اٌزؼظ١ُ ( ـ رٖغ١و وٍّخ ) ثٕٟ ( ٠ف١ل : ) إٌ        ـ ِواكف ) اٌّؼوٚف ( ) اٌّْٙٛه ـ اٌق١و ـ اٌْبئغ ( ٔ

 ) ة ( ثُ ٖٔؼ ٌمّبْ اثٕٗ فٟ ا٠٢خ اٌَبثمخ ؟ ِٚب أصو اٌؼًّ ثٙنٖ إٌٛب٠ب فٟ اٌل١ٔب ٚا٢فوح ؟

بثَهَ ـ ِب اٌغّبي فٟ لٌٛٗ ـ رؼبٌٝ ـ )ٕـ اٍزقوط أٍٍٛثًب ِئوًلا ، ٚث١ٓ أكارٗ .         ٔ) عـ (  َٕ ب أَ َِ  ٰٝ جِْو َػٍَ ْٕ ا  ( ؟  َٚ

 .ٔٗ ٚرؼبٌٝ ـ ال رقفٝ ػ١ٍٗ فبف١خ . ـ اوزت ِّب رؾفع ِٓ إٌٔ ِب ٠لي ػٍٝ مٌه ) ك ( هللا ـ ٍجؾب

ْٚ فِ  اِد أَ َٛ َّ ََّ ْٚ فِٟ اٌ ْقَوٍح أَ َٕ ْٓ فِٟ  ْٓ َفْوَكٍي فَزَُى ِِ ْضمَبَي َؽجٍَّخ  ِِ ْْ رَُه  َٙب اِ َّٟ أَِّ َ ٌَِط١ٌف فَ لبي رؼبٌٝ )٠َب ثَُٕ َّْ هللاَّ ُ اِ َٙب هللاَّ ِٗ ٠َؤِْد ثِ  ج١ٌِو( ٟ اأْلَْه

 (  ٔجبد ػْجٟ ـ ؽغو ٍٕت ـ م٘ت فبٌٔ ـ ) فوكي ( ٘ٛ ) ٔ    رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ ( 

 ـ ا١ٌّٚو فٟ ) أٙب ( ٠ؼٛك ػٍٝ ) األػّبي ـ ا٢ِبي ـ ا٢عبي ( ٖ  ِضبل١ً ـ صمبي ( أصمبي ـ ـ عّغ ) ِضمبي ( ) ٕ

 ؟  ا٠٢خ اٌَبثمخ ـ ِبما ٠و٠ل ١ٍلٔب ٌمّبْ أْ ٠ؼٍُ اثٕٗ فٟ ٔ ) ة ( 

 ـ ) ٠ب ثٕٟ ( أٍٍٛة ...................... غوٙٗ ......................... ) أوًّ ( . ٕ

 . اوزت ِّب رؾفع ِب ٠لي ػٍٝ ٘نا اٌّؼٕٝ .) عـ ( اػزلي فٟ اٌّْٟ ٚافف٘ اٌٖٛد 

أْ  َٚ ْؼُوِٚف  َّ ٌْ ْو ثِب ُِ ْأ َٚ الحَ  َّٖ ُِ اٌ َّٟ أَلِ ُِٛهِ لبي هللا ـ رؼبٌٝ : " ٠َب ثَُٕ َِ اأْلُ ْٓ َػْي ِِ ٌَِه 
ٰ
َّْ َم بثََه ۖ اِ َٕ ب أَ َِ  ٰٝ جِْو َػٍَ ْٕ ا َٚ َْٕىِو  ُّ ٌْ ِٓ ا  "  َٗ َػ

ب ( ٔ  أ ـ رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ًّ ًِّ لبئ َٕ  ـ ِؼٕٝ ) ألُ اٌٖالح ( ) اٌلػبء فٟ اٌٖالح ـ ٚاظت ػٍٝ أكائٙب ـ 

 ـ ِفوك ) األِٛه ( ) ا٢ِو ـ اإلِبهح ـ األِو (  ٖ                 ٍُ (ـ اٌّمٖٛك ثـ ) اٌّؼوٚف ) وً ف١و ـ اٌّْٙٛك ـ اٌؼٕ

 ة ـ فٟ ا٠٢خ أهثغ ٕٚب٠ب . اموو٘ب .

 عـ ـ ِب اٌغّبي فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ) ٚ أِو ثبٌّؼوٚف ٚ أٗ ػٓ إٌّىو (  ؟ 

 ( . ٘نا اٌّؼٕٝك ـ هللا ـ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ـ ٠ؾبٍت ػٍٝ وً وج١وح ٕٚغ١وح . ) اوزت ا٠٢خ اٌزٟ رلي ػٍٝ 

ب َٕ ب أَ َِ  ٰٝ جِْو َػٍَ ْٕ ا َٚ َْٕىِو  ُّ ٌْ ِٓ ا َْٔٗ َػ ا َٚ ْؼُوِٚف  َّ ٌْ ْو ثِب ُِ ْأ َٚ الحَ  َّٖ ُِ اٌ َّٟ أَلِ ُِٛهِ لبي هللا ـ رؼبٌٝ : " ٠َب ثَُٕ َِ اأْلُ ْٓ َػْي ِِ ٌَِه 
ٰ
َّْ َم  "  ثََه ۖ اِ

 أ. رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ :
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 0    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ـ ِٚبك ) اٌّؼوٚف ( ) اٌْو ـ اٌمجؼ ـ إٌّىو ( ٕ                  ً ـ رٛاٙغ (ـ اٌّمٖٛك ثـ ) إجو ( ) رىجو ـ رؾّٔ

 ة ـ ِب إٌٖبئؼ اٌزٟ اّزٍّذ ػ١ٍٙب ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ؟ 

 عـ ـ ) ألُ اٌٖالح ( ِب ٔٛع األٍٍٛة ؟ ٚ ِب اٌغوٗ ِٕٗ ؟ 

 ك ـ اْ هللا ٠ؼٍُ وً ّٟء . اوزت ِٓ إٌٔ ِب ٠لي ػٍٝ مٌه .

ال رُ  َٚ ْقزَبٍي فَُقٛهٍ لبي رؼبٌٟ "  ُِ  ًَّ َ ال ٠ُِؾتُّ ُو َّْ هللاَّ َوًؽب ۖ اِ َِ  ِٗ ِِ فِٟ األَْه ّْ ال رَ َٚ  ًِ ؼِّْو َفلََّن ٌٍَِّٕب َٖ  * ْٓ ِِ  ْ٘ ُٚ اْغ َٚ ١َِه  ْْ َِ ْل فِٟ  ِٖ اْل َٚ
١وِ  ِّ ٌَْؾ ُد ا ْٛ َٖ اِد ٌَ َٛ ْٕ َْٔىَو اأْلَ َّْ أَ رَِه ۚ اِ ْٛ َٕ  " 

 ـ ِفوك ) اٌؾ١ّو (  ٖب (   ـ ِٚبك ) ِوؽً ٕـ ِواكف ) ِقزبي (   ٔأـ ٘بد : 

 ة ـ ؽلكد ا٠٢زبْ ٛوق ا١ٌَبكح ث١ٓ إٌبً . ٚٙؼ مٌه .

 عـ ـ ) ٚال رٖؼو فلن ٌٍٕبً ( ِب ٔٛع األٍٍٛة ؟ ٚ ِب غوٙٗ ؟ 

 ك ـ ) ٚاغٚ٘ ِٓ ٕٛره ( فٟ ٘نا اٌزؼج١و ك١ًٌ ػٍٝ رؾٚو اإلٍالَ ٚ ٍجمٗ ٌٍؼٍُ اٌؾل٠ش . ٚٙؼ مٌه .

َّٟ أَِّ  ُ لبي رؼبٌٝ )٠َب ثَُٕ َٙب هللاَّ ِٗ ٠َؤِْد ثِ ْٚ فِٟ اأْلَْه اِد أَ َٛ َّ ََّ ْٚ فِٟ اٌ ْقَوٍح أَ َٕ ْٓ فِٟ  ْٓ َفْوَكٍي فَزَُى ِِ ْضمَبَي َؽجٍَّخ  ِِ ْْ رَُه  َ ٌَِط١ٌف َفج١ٌِو( َٙب اِ َّْ هللاَّ   اِ

 ـ ) فوكي ( ٘ٛ ) ؽغو وو٠ُ ـ م٘ت ـ ٔجبد ؽجٗ ٕغ١و ( ٔ:     أ. رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ

 ـ عّغ ) ِضمبي ( ) ِضبل١ً ـ صمبي ـ صمالد ( ١ٕو ) ثٕٟ ( إلظٙبه ) اٌْلح ـ اٌؼطف ـ اٌمَٛح (    ـ رٖغٕ

 عـ ـ و١ف غوً ٌمّبْ فٟ اثٕٗ اٌقٛف ِٓ هللا وّب رفُٙ ِٓ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ؟ 

 ، ٚث١ٓ ل١ّزٗ . اك ـ ٘بد ِٓ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ رٚبكًّ 

 غٚٙب هللا رؼبٌٝ . اوزت ِّب رؾفع ِب ٠لي ػٍٝ ٘نا اٌّؼٕٝ .ك ـ اٌزىجو ٚاٌزؼبٌٟ ِٓ األفالق اٌن١ِّخ اٌزٟ ٠ج

 لبي رؼبٌٝ ) ٠ب ثٕٝ ألُ اٌٖالح ٚأِو ثبٌّؼوٚف ٚأٗ ػٓ إٌّىو ٚإجو ػٍٝ ِب إٔبثه اْ مٌه ِٓ ػيَ األِٛه ( 

 ـ ِفوك ) األِٛه (   ( إجو) ِٚٚبك ـ  اٌٖالح (ألُ )  : رف١َوا ـ ٘بد 

 ٠ب ، اموو٘ب . ٌّٚبما للَ البِخ اٌٖالح ػٍٝ إٌٛب٠ب األفوٜ ؟اٌىو٠ّخ أهثغ ٕٚب ا٠٢خ فٟة ـ 

 ط ـ " ألُ اٌٖالح " أعًّ ِٓ " أك اٌٖالح " فٍّبما ؟ 

 . ث١بْ أصو وً ِٕٙبِٚمبثٍخ ، أٍٍٛة ِئول ( ِغ  ا ) أٍب١ٌت األِو ، رٚبك ا٠٢خك ـ اٍزقوط ِٓ 

 ـ ِٓ ِٛٙٛع ) وجو٠بء ٛفً (ٕ
ٌقل٠ٛٞ، ٚٔفنٚا اٌزؼ١ٍّبد ثللخ اال ِٖطفٝ وبًِ، فؾ١ٓ ٍؤٌٗ اٌقل٠ٛٞ ػٓ اٍّٗ أعبة ثبػزلاك "ٚعبء كٚه اٌطٍجخ ٌٍّضٛي أِبَ ا

 ..... "ٚأٔفٗ 

 ـ ِواكف ) اٌّضٛي ( ٕـ ِٚبك ) أٔفخ (                              ٔ:  ) أ ( ٘بد فٟ عٍّز١ٓ ِٓ أْبئه

 ) ة ( و١ف أعبة ِٖطفٝ وبًِ ػٍٝ ٍئاي اٌقل٠ٛٞ ؟ 

 مت اٌقل٠ٛٞ ػٍٝ والَ ِٖطفٝ وبًِ ؟ ) عـ ( ثُ ػ

 ..... (  ) اٍزلػٝ ِٖطفٝ وبًِ أِبَ اٌٚبثٜ ِٚلهٍٟ اٌّلهٍخ ٚٔٛلِ فٟ أٍجبة ػلَ ٛبػزٗ ٚرٕف١ن ِب وٍف ثٗ

  ـ ِٚبك ) ٔٛلِ ( ) ؽٍٛت ـ ؽجٌ ـ أًّ٘ ٚرون (ٔ رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِؼٕٝ ) اٍزلػٟ ( ٍٛت ) كػبءٖ ـ ؽٚٛهٖ ـ أٖوافٗ ( ّٖ٘ب ٕؾ١ؼ (     ـ عّغ ) اٌٚبثٜ ( ) اٌٚٛاثٜ ـ اٌٚجبٛ ـ والٕ

ّٞ ّٟء ٍئً اٌطفً ؟ ٚثُ أعبة ؟   ) ة ( ػٓ أ

 ) عـ ( ِب ِٛلف اٌٚبثٜ ِٓ هك اٌطفً ؟ 

لاك "ٚعبء كٚه اٌطٍجخ ٌٍّضٛي أِبَ اٌقل٠ٛٞ، ٚٔفنٚا اٌزؼ١ٍّبد ثللخ اال ِٖطفٝ وبًِ، فؾ١ٓ ٍؤٌٗ اٌقل٠ٛٞ ػٓ اٍّٗ أعبة ثبػز

 ٚأٔفٗ : ِٖطفٝ وبًِ".

 رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِفوك ) إٌبعؾ١ٓ ( ) إٌغبػ ـ إٌبعؼ ـ اٌغبٔؼ ( ٕـ ِواكف ) اٌّضٛي ( ) اٌٛلٛف ـ اٌّْبثٙخ ـ اٌطبػخ (    ٔ

 ) ة ( و١ف أعبة ِٖطفٝ وبًِ ػٍٝ ٍئاي اٌقل٠ٛٞ ؟

 ث١ٓ ٠لٞ اٌقل٠ٛٞ . ٚٙؼ مٌه .) عـ ( افزٍف اٌطٍجخ ػٓ ِٖطفٝ وبًِ فٟ ِضٌُٛٙ 

ٌُ ٠َزطغ أْ ٠غبٌت كْ٘زٗ . و١ف ٠ٕطك ر١ٍّن ٕغ١و ، ٌُ ٠زؼل ػّوٖ اٌضبٌضخ ػْوح ثٙنٖ اٌؼجبهاد ، ٚال ٠َزط١غ أْ ٠زفٖٛ ثٙب 

 اٌىض١وْٚ ِّٓ ُ٘ أوجو ِٕٗ ٍٕب ٚ ِمبِب ؟!

 ( ـ ِٚبك ) ٠َىذ ٕـ ِواكف ) ٠مبَٚ (         ٔ  ) أ ( ٘بد ِٓ اٌفموح اٌَبثمخ :

 ) ة ( ٌّبما أ١ٕت اٌٚبثٜ ثبٌلْ٘خ ؽ١ٓ رؾلس ا١ٌٗ ِٖطفٝ وبًِ ؟

 ) عـ ( ِٓ فالي فّٙه ٌٍّٛٙٛع ، ِب اٌفوق ث١ٓ اٌزىجو ٚاٌىجو٠بء ؟ 

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 ١ّبد اٌؾفً اٌّلهٍٟ .                             )         ( ـ  أِو اٌٚبثٜ ثؾجٌ اٌز١ٍّن اٌٖغ١و ٌّقبٌفزٗ رؼٍٔ

 ـ أّبك اٌقل٠ٛٞ رٛف١ك ثبفالٓ اٌّوؽَٛ ػٍٝ أفٕلٞ ِؾّل أصٕبء اٌؾفً .                              )         (ٕ

، ٚال ٠َزط١غ أْ ٠زفٖٛ ثٙب  ٌُ ٠َزطغ أْ ٠غبٌت كْ٘زٗ . و١ف ٠ٕطك ر١ٍّن ٕغ١و ، ٌُ ٠زؼل ػّوٖ اٌضبٌضخ ػْوح ثٙنٖ اٌؼجبهاد
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 1    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 اٌىض١وْٚ ِّٓ ُ٘ أوجو ِٕٗ ٍٕب ٚ ِمبِب ؟!

 ـ وٍّخ رلي ػٍٝ اٌّىبٔخ . ٗـ ِفوك ) ٘ئالء (   ٖـ ِٚبك ) اػز١بك (   ٕـ ِؼٕٝ ) ٠ٕطك (   ٔ   ) أ ( ٘بد ِٓ اٌفموح اٌَبثمخ :

 ) ة ( ٌّبما ألبِذ اٌّلهٍخ ؽفال وج١وا ؟ ِٚب اٌؾلس اٌؼغ١ت اٌنٞ ؽلس ؟ 

 عـ ( اموو ٕفز١ٓ رؼٍّزّٙب ِٓ ّق١ٖخ ِٖطفٝ وبًِ .  )

ٚعبء كٚه اٌطٍجخ إٌبعؾ١ٓ ٌٍّضٛي ث١ٓ ٠لٞ اٌقل٠ٛٞ ٚٔفنٚا اٌزؼ١ٍّبد ثللخ اال ِٖطفٝ وبًِ فؾ١ٓ ٍؤٌٗ اٌقل٠ٛٞ ػٓ اٍّٗ 

 أعبة ثبػزلاك ٚ أٔفخ ِٖطفٝ وبًِ

 ـ اٌّْبثٙخ ـ اٌطبػخ (  ـ ِواكف ) اٌّضٛي ( ) اٌٛلٛفٔ رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِٚبك ) أٔفخ ( ) مٌخ ـ فٛف ـ لٍك ( ٖـ ِفوك )إٌبعؾ١ٓ ( ) إٌغبػ ـ إٌبعؼ ـ اٌغبٔؼ (      ٕ

 و١ف أعبة ِٖطفٝ وبًِ ػٓ ٍئاي اٌقل٠ٛٞ ؟ ـ ٔ) ة ( 

 ـ افزٍف اٌطٍجخ ػٓ ِٖطفٝ وبًِ فٟ ِضٌُٛٙ ث١ٓ ٠لٞ اٌقل٠ٛٞ ؟ ٕ

 ِٛلف ِٖطفٝ وبًِ ؟  ِب اٌنٞ ٠ّىٓ أْ َٔزف١لٖ ِٓ ) عـ (

 ) ك ( ِبما رفؼً ٌٛ وٕذ ِىبْ ِٖطفٝ وبًِ ؟ 

 فبٙطوة اٌٚبثٜ ٌُٚ ٠َزطغ أْ ٠غبٌت كْ٘زٗ و١ف ٠ٕطك ر١ٍّن ٕغ١و ٌُ ٠زؼل ػّوٖ اٌضبٌضخ ػْوح ثٙنٖ اٌؼجبهاد

  رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ ( 

 ؼل ( ٠زغبٚى ـ ٠ٕزٟٙ ـ ٠جؼل ( ـ ِواكف ) ٠زٕ    ـ ِٚبك ) ٠َزط١غ ) ٠مله ـ ٠ؼغي ـ ٠زون (ٔ

 ـ ِزٝ ٔبي ِٖطفٝ وبًِ اٌْٙبكح االثزلائ١خ ؟      ٔة ـ 

 ـ و١ف ووِذ اٌّلهٍخ ِٖطفٝ وبًِ ٚ ىِالءٖ ؟  ٕ

 عـ ـ ِب اٌنٞ عؼً اٌٚبثٜ ٠ٕلِ٘ ِٓ والَ ِٖطفٝ وبًِ ؟

 ؟ ـ و١ف افزٍفذ اعبثبد ِٖطفٝ وبًِ ػٓ ىِالئٗ فٟ اٌؾفًٕ

ِبَ اٌقل٠ٛٞ، ٚٔفنٚا اٌزؼ١ٍّبد ثللخ اال ِٖطفٝ وبًِ، فؾ١ٓ ٍؤٌٗ اٌقل٠ٛٞ ػٓ اٍّٗ أعبة ثبػزلاك "ٚعبء كٚه اٌطٍجخ ٌٍّضٛي أ

 ٚأٔفٗ : ِٖطفٝ وبًِ".

 ِٚبك "أٔفخ". ـ ٖ  .......................ِفوك "إٌبعؾ١ٓ" ـ ٕ................  ِواكف "اٌّضٛي" ـ ٔ٘بد -)أ(

 ( ؟  اٌزؼ١ٍّبد ثللخ اٌزال١ِن فنٔ ٚٙؼ اٌّمٖٛك ثبٌزؼ١ٍّبد فٟ لٌٛٗ : ))ة(

 ( وبٔذ ١ٕٛٚخ اٌز١ٍّن أٍجك ٚ ألٜٛ ِٓ اٌغ١ً اٌنٞ ظٙو ف١ٗ . ٚٙؼ مٌه . )عـ

فبٙطوة اٌٚبثٜ ٌُٚ ٠َزطغ أْ ٠غبٌت كْ٘زٗ و١ف ٠ٕطك ر١ٍّن ٕغ١و ٌُ ٠زؼل ػّوٖ اٌضبٌضخ ػْوح ثٙنٖ اٌؼجبهاد ٚال ٠َزط١غ أْ 

 ِمبِب ؟! ٠زفٖٛ ثٙب اٌىض١وْٚ ِّٓ ُ٘ أوجو ِٕٗ ٍٕب ٚ

 ـ ِٚبك ) اٙطوة (  ٕـ ِواكف ) ٠زفٖٛ (   ٔ:  أ ـ ٘بد فٟ عٍّز١ٓ ِف١لر١ٓ

 ة ـ رؼغت ِٖطفٝ وبًِ ِٓ ٍٍٛن ِٖطفٝ وبًِ . ٚٙؼ مٌه . 

 عـ ـ ِب اٌنٞ ظٕٗ اٌٚبثٜ ثّٖطفٝ وبًِ ؟

ؾ١ٓ ٍؤٌٗ اٌقل٠ٛٞ ػٓ اٍّٗ ٚعبء كٚه اٌطٍجخ إٌبعؾ١ٓ ٌٍّضٛي ث١ٓ ٠لٞ اٌقل٠ٛٞ ٚٔفنٚا اٌزؼ١ٍّبد ثللخ اال ِٖطفٝ وبًِ ف

 أعبة ثبػزلاك ٚ أٔفخ

 ـ عّغ ) اٍّٗ ( ٖـ ِٚبك ) أٔفخ (  ٕـ ِواكف ) اػزلاك (   ٔأ ـ ٘بد ِب ٠ٍٟ : 

 ة ـ ٌّبما اٍزُلػٟ ِٖطفٝ وبًِ أِبَ اٌٚجبٛ ِٚلهٍٟ اٌّلهٍخ ؟

 عـ ـ ِب ِٛلف اٌٚبثٜ ِٓ هك ِٖطفٝ وبًِ ؟ ِٚبما ٔزؼٍُ ِٓ ٘نا اٌوك ؟

جخ إٌبعؾ١ٓ ٌٍّضٛي ث١ٓ ٠لٞ اٌقل٠ٛٞ ٚٔفنٚا اٌزؼ١ٍّبد ثللخ اال ِٖطفٝ وبًِ فؾ١ٓ ٍؤٌٗ اٌقل٠ٛٞ ػٓ اٍّٗ ٚعبء كٚه اٌطٍ

 أعبة ثبػزلاك ٚ أٔفخ

 ـ ِفوك ) أكٚاه ( ٖـ ِٚبك ) أىَبه (            ٕـ ِؼٕٝ ) اٌٛلٛف (          ٔ   ) أ ( ٘بد ِٓ اٌفموح اٌَبثمخ :

 ٍئاي اٌقل٠ٛٞ ؟ و١ف أعبة ِٖطفٝ وبًِ ػٓ) ة ( 

 ) عـ ( ِب اٌؼجبهح اٌزٟ ٌُمٕذ ٌٍطٍجخ لجً اٌؾفً ؟ 

 ) ك ( ػًٍ : غٚت اٌٚبثٜ اٌمبئُ ػٍٝ رٕظ١ُ اٌؾفً ِٓ ِٖطمٝ وبًِ . 

إٔغٝ ِٖطفٝ وبًِ وّب إٔغٝ ثم١خ ىِالئٗ ٌٙنٖ اٌزؼ١ٍّبد ، ٚاْ افزٍف ػُٕٙ فٟ ٛو٠مخ رٕف١ن٘ب ، ٚٔفند اٌّلهٍخ ثؤبِظ " 

 "اٌؾفً ثللخ.

 ـ ِٚبك ) ارفك ( ٕـ ِؼٕٝ ) أٖٔذ (                         ٔ    ( ٘بد ِٓ اٌفموح اٌَبثمخ : ) أ

 ) ة ( ِب اٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ ٚعٙزٙب اٌّلهٍخ ٌٍطالة ؟ ٚو١ف افزٍف ِٖظفٝ وبًِ ػٓ ىِالئٗ فٟ رٕف١ن٘ب ؟ 

 )  عـ ( ِٓ اٌن٠ٓ كػزُٙ اٌّلهٍخ ٌؾٚٛه اٌؾفً ؟ 

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : بارة الصواب , وعالمة ) ( أمام العضع عالمة )) د ( 
 َ .                                             )      (  009ٔـ ٔبي ِٖطفٝ وبًِ اٌْٙبكح االثزلائ١خ ػبَ ٔ

 ( ـ ِب فؼٍٗ ِٖطفٝ وبًِ فٟ اٌؾفً ٠لي ػٍٝ اٌىجو٠بء ٚاالػزياى ثبٌٕفٌ .                      )      ٕ
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 ٓٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

ٚألبِذ اٌّلهٍخ ؽفال فقّب ٌزٛى٠غ اٌْٙبكاد  009ٔٚإً ِٖطفٝ وبًِ اٌلهاٍخ ؽزٝ ٔبي ّٙبكح ارّبَ اٌلهاٍخ االثزلائ١خ ٍٕخ 

 ػٍٝ إٌبعؾ١ٓ كػذ ا١ٌٗ اٌقل٠ٛٞ رٛف١ك ٚوجبه هعبي ؽب١ّزٗ ٚاٌٛىهاء ٚه٘طب ِٓ ػ١ٍخ اٌمَٛ

  رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

ؽلأًب ـ عّبػخ ـ أٖٔبًها (      ـ ِواكف ) ه٘طًب ( ٔ ُٚ  ـ ِٚبك ) ػ١ٍخ ( ) ػظّبء ـ ٍبكح ـ ٍفٍخ ( ٕ) 

 و١ف أػلد اٌّلهٍخ اٌطالة ٌّمبثٍخ اٌقل٠ٛٞ ؟ ـ ٔ) ة ( 

 ـ ٚٙؼ اٌفوق فٟ اٌّؼٕٝ ث١ٓ وٍّخ ) افزٍف ( فٟ اٌغٍّز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ : ٕ

  . ٗافزٍف ػٓ ىِالئ 

  . ٗافزٍف اٌٝ ىِالئ 

 ع  ِب ٠لي ػٍٝ : اٌظٓ اٌىبمة ٚاٌغوأح ٚاٌلْ٘خ . ٚٙؼ مٌه . ) عـ ( فٟ ٘نا اٌّٛٙٛ

 ) ك( ٚٙؼ عّبي اٌزؼج١و فٟ وً ِٓ : ) ٠غبٌت كْ٘زٗ ـ ٠ٕفغو ِٓ اٌغ١ع ( 

 ـ ِٓ ٔٔ ) ػٙل اٌطفٌٛخ (ٖ
ب َّ َِٙوْد ثِ ٍخ ثُ َّ َعاليِ  فَبَِما أََٔب َوفََوا َٚ ١َْ٘جٍَخ   ْٓ ِِ َوْد  َٖ  لّْل أَْث

ؽُ  َٚ بَٔبً  َّ ُذ ا٠ِْ َْ بِكلَبفَمَجَ َٕ َغبٌِٝ جَّبً  َِ  َْ ْؼُو َوب ِّْ ْورََغٝ ٚاٌ ُّ ٌْ  ثِب

  رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ عّغ ) اٌْؼو ( ) اٌْؼواء ـ اٌْبػواد ـ  األّؼبه (ٕـ ِؼٕٝ ) لجَذ ( ) ػٍّذ ـ أفند ـ ٔغؾذ (           ٔ

 ) ة ( فٟ اٌج١ز١ٓ ٕٚف ألصو اٌؼٍُ ٚأ١ّ٘زٗ . ٔبلِ مٌه . 

 ) فبما أٔب وفواّخ ( ِب اٌغّبي فٟ ٘نا اٌزؼج١و ؟  ) عـ (

 ) ك ( ِبما ٠ؾلس اما إٍّٔ٘ب اٌؼٍُ ؟ 

 ِزؤٌمب فٟ ػبٌــــــُ ِفٚـــبي ٌىٓ هأ٠ذ اٌؼٍُ ٔـــٛها ٍبٛؼــًب 

ؽبي ثوغجــــــٍخ   ٌاللزجبً ٌنا ّلكد هؽبٌــــٟ ّلَّد ٌْؼٍزٗ اٌوِّ

  رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

ب (        ـ ِؼٔ ًّ ب ـ ِظٍ ًّ  ـ ِٚبك ) هغجخ ( ) ؽوٓ ـ اكاهح ـ ى٘ل ( ٕٕٝ ) ِزؤٌمًب ( ) الًِؼب ـ ِؼز

 ) ة ( ِب اٌنٞ أكهوٗ اٌْبػو فٟ ٛفٌٛزٗ ؟ ِٚب ٔز١غخ مٌه ؟ 

 ( ؟  هأ٠ذ اٌؼٍُ ٔـــٛها ٍبٛؼــًب) عـ ( ِب اٌغّبي فٟ لٛي اٌْبػو : )

ُل اٌطُّفٌَُِٛخ ال ٠ُجَبِهُػ   ثَبٌِٝ ْٙ َف١َبٌِٝ    َػ َٚ وٜ  ِٛ ًْ ال ٠َُغبِكُه َفب  ثَ

 ِٖ ِٛ ْٙ ُْٕذ اٌَِٝ ثََواَءِح ٌَ ب َؽَٕ َِ َكالٌِٝ    ال  َٚ ب َمَوْوُد رَجَْقزُِوٜ  َِ  ال 

جَب ٍِ َىب َِ َلاُٖ  َِ ٍُُْٛت فِٝ  ُْٕذ أَ ب ُو بيِ  َِ َِ ْوثَِؼ  َِ َٚ  ٍْ ٍُ فَب ْغَٕ َِ  ْٓ ِِ 

 ـ عّغ ) ِغُٕ ( .........................ٖمبثً ) رجقزوٞ ( ........................ ـ ِٕـ ِواكف ) ؽٕٕذ ( ............... ٔ) أ ( ٘بد : 

 ) ة ( ارفك اٌْبػو ِغ غ١وٖ صُ افزٍف . ٚٙؼ .

بيِ ) عـ ( ِب اٌغّبي فٟ لٛي اٌْبػو : ) َِ ْوثَِؼ  َِ َٚ  ٍْ ٍُ فَب ْغَٕ  ( ؟  َِ

َؼب ِٛ ب ٍَ َهاً  ْٛ ُٔ َُ ِؼٍ ٌْ ْٓ َهأ٠َُْذ ا ً      ٌَِى زَؤٌَِمَب بيِ  ُِ َٚ ْف ِِ  ٍُ  فِٝ َػبٌَ

َؽبُي ثَِوْغجَخٍ  ِٗ اٌوِّ ْؼٍَزِ ُْ لَّْد ٌِ َلْكُد ِهَؽبٌِٝ       ُّ َّ ًِ ٌَِنا   ٌإِِلْلزِجَب

ب َّ َِٙوْد ثِ ٍخ ثُ َّ َعاليِ        فَبَِما أََٔب َوفََوا َٚ ١َْ٘جٍَخ   ْٓ ِِ َوْد  َٖ  لّْل أَْث

بِكلَب َٕ ُؽجَّبً  َٚ بَٔبً  َّ ُذ ا٠ِْ َْ وْ       فَمَجَ ُّ ٌْ َغبٌِٝثِب َِ  َْ ْؼُو َوب ِّْ  رََغٝ ٚاٌ

 ـ ِٚبك ) ٍبًٛؼب ( ) ِٕطمئًب ـ ِجًٙوا ـ لج١ًؾب ( ٔ   رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِواكف ) ٍولذ ـ ؟أفند ـ رووذ ( ٕـ ِفوك ) اٌوؽبي ( ) اٌواؽً ـ اٌوؽ١ً ـ اٌوؽً (      ٕ

 ) ة ( أضو األث١بد ثؤٍٍٛثه .

ؼً لٛي اٌْبػو : )) عـ ( ِب اٌغّبي فٟ  ِٛ ب ٍَ َهاً  ْٛ ُٔ َُ ٌِْؼٍ  ب ( ؟ َهأ٠َُْذ ا

ُل اٌطُّفٌَُِٛخ ال ٠ُجَبِهُػ   ثَبٌِٝ ْٙ َف١َبٌِٝ   َػ َٚ وٜ  ِٛ ًْ ال ٠َُغبِكُه َفب  ثَ

 ِٖ ِٛ ْٙ ُْٕذ اٌَِٝ ثََواَءِح ٌَ ب َؽَٕ َِ َكالٌِٝ            ال  َٚ ب َمَوْوُد رَجَْقزُِوٜ  َِ  ال 

 ـ عّغ ) فبٛوٞ ( ...................ٖـ ِٚبك ) موود ( ................. ٕهػ ( ................ ـ ِواكف ) ٠جبٔ) أ ( أوًّ : 

 ) ة ( االَ ٠ؾٓ اٌْبػو فٟ ٛفٌٛزٗ وّب موو فٟ اٌج١ز١ٓ اٌَبثم١ٓ ؟ 

َف١َبٌِٝ) عـ ( ِب اٌغّبي فٟ لٛي اٌْبػو : ) َٚ وٜ  ِٛ ًْ ال ٠َُغبِكُه َفب  (  ؟  ثَ

ٍُُْٛت فِ  ُْٕذ أَ ب ُو جَبَِ ٍِ َىب َِ َلاُٖ  َِ بيِ  ٝ  َِ ْوثَِؼ  َِ َٚ  ٍْ ٍُ فَب ْغَٕ َِ  ْٓ ِِ 

َؼب ِٛ ب ٍَ َهاً  ْٛ ُٔ َُ ِؼٍ ٌْ ْٓ َهأ٠َُْذ ا بيِ     ٌَِى َٚ ْف ِِ  ٍُ زَؤٌَِمَبً فِٝ َػبٌَ ُِ 

  ) أ ( ٘بد ِب ٠ٍٟ 

 ...........ـ عّغ ) ػبٌَُ ( ...............ٖـ ِٚبك ) ِىبٍت ( .............. ٕـ ِواكف ) فبْ ( ............. ٔ
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 ٔٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ) ة ( ػمل اٌْبػو ِمبهٔخ ث١ٓ اٌّىبٍت اٌّبك٠خ ٚاٌؼٍُ ، ٚٙؾٙب ، ِج١ًٕب أ٠ّٙب رمًٚ ، ٌّٚبما ؟ 

 ) عـ ( لبئً إٌٔ : ) ؽبفع اثوا١ُ٘ ـ ِؾّل ػجل اٌّطٍت ـ ػجل اٌمبكه اٌمٖبة ( ) افزو اٌٖٛاة (

 ارة الخطأ فٌما ٌلى :( أمام العب ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 ـ ؽت اٌْبػو ٌٍؼٍُ ٌُ ٠زؼبهٗ ع رّزؼٗ ثّوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌغ١ٍّخ .                                           )        ( ٔ

 ـ ٕٚف وٍّخ " ِغُٕ " ثىٍّخ " فبْ " ٠ٛؽٟ ثزغب٘خ ِىبٍت اٌؼٍُ .                                          )        ( ٕ

 ْٓ َؼب ٌَِى ِٛ ب ٍَ َهاً  ْٛ ُٔ َُ ِؼٍ ٌْ بيِ      َهأ٠َُْذ ا َٚ ْف ِِ  ٍُ زَؤٌَِمَبً فِٝ َػبٌَ ُِ 

َؽبُي ثَِوْغجَخٍ  ِٗ اٌوِّ ْؼٍَزِ ُْ لَّْد ٌِ َلْكُد ِهَؽبٌِٝ       ُّ َّ ًِ ٌَِنا   ٌإِِلْلزِجَب

ب َّ َِٙوْد ثِ ٍخ ثُ َّ َعاليِ        فَبَِما أََٔب َوفََوا َٚ ١َْ٘جٍَخ   ْٓ ِِ َوْد  َٖ  لّْل أَْث

  رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : أ () 

 ـ ِؼٕٝ ) ِزؤٌمًب ( ) ِٕزًْوا ـ ِٕفوًعب ـ الًِؼب (        ٔ 

 ـ ِٚبك ) االلزجبً ( ) اٌؼطبء ـ االٔىّبُ ـ االٔؾَبه ( ٕ  

 ) ة ( ِٓ فالي فّٙه ٌألث١بد ث١ّٓ ِب ٠ؤرٟ : 

 ـ ِبما لوه اٌْبػو ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌؼٍُ ؟ ٕ            ـ و١ف هأٜ اٌْبػو ل١ّخ اٌؼٍُ ؟                               ٔ

 عّبي فٟ ٘نا اٌزؼج١و ؟  ما روٜ ِِٓب )هأ٠ذ اٌؼٍُ ٔـــٛها ٍبٛؼــًب () عـ ( 

َؽبيُ ) ك ( ) ِٗ اٌوِّ ْؼٍَزِ ُْ لَّْد ٌِ  ( رؼج١و ٠لي ػٍٝ ........................................................ ) أوًّ (  ُّ

بفَبَِما أَ  َّ َِٙوْد ثِ ٍخ ثُ َّ َعاليِ  َٔب َوفََوا َٚ ١َْ٘جٍَخ   ْٓ ِِ َوْد  َٖ  لّْل أَْث

بِكلَب َٕ ُؽجَّبً  َٚ بَٔبً  َّ ُذ ا٠ِْ َْ َغبٌِٝ فَمَجَ َِ  َْ ْؼُو َوب ِّْ ْورََغٝ ٚاٌ ُّ ٌْ  ثِب

    رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِؼٕٝ ) لجَذ ( ) رووذ ـ أفند ـ ٔغؾذ (        ٔ 

 ي ( ) لجؼ ـ ؽمبهح ـ كٔبءح (           ـ ِٚبك ) عالٕ 

 ـ  األّؼبه ( ّْبػوـ عّغ ) اٌْؼو ( ) اٌْؼواء ـ اٌٖ 

 ) ة ( اّوػ اٌج١ز١ٓ اٌَبثم١ٓ ًِٛٙؾب آصبه اهرؾبي اٌْبػو ٌطٍت اٌؼٍُ . 

بِكلَب ) عـ ( ِب ل١ّخ اٌؼطف ث١ٓ " اإل٠ّبْ " ٚ " اٌؾت " فٟ : ) َٕ ُؽجَّبً  َٚ بَٔبً  َّ ُذ ا٠ِْ َْ  ؟ (  لَجَ

َّخٍ ِب اٌغّبي فٟ : )) ك (   ( ؟  فَبَِما أََٔب َوفََوا

ُل اٌطُّفٌَُِٛخ ال ٠ُجَبِهُػ   ثَبٌِٝ ْٙ َف١َبٌِٝ    َػ َٚ وٜ  ِٛ ًْ ال ٠َُغبِكُه َفب  ثَ

 ِٖ ِٛ ْٙ ُْٕذ اٌَِٝ ثََواَءِح ٌَ ب َؽَٕ َِ َكالٌِٝ    ال  َٚ ب َمَوْوُد رَجَْقزُِوٜ  َِ  ال 

 َِ َلاُٖ  َِ ٍُُْٛت فِٝ  ُْٕذ أَ ب ُو جَبَِ ٍِ بيِ  َىب َِ ْوثَِؼ  َِ َٚ  ٍْ ٍُ فَب ْغَٕ َِ  ْٓ ِِ 

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ عّغ ) ِغُٕ ( ) غٕبئُ ـ ِغبُٔ ـ أغٕبَ ( ٕـ ِواكف ) ٌٖٙٛ ( ) ٌؼجٗ ـ غٚجٗ ـ لَٛرٗ (         ٔ

 ـ االَ ٠ؾذ اٌْبػو ؟ ٌّٚبما ؟ ٔ) ة ( 

 . ٚٙؼ مٌه ِٓ فالي اٌج١ذ اٌضبٌش .  ـ ٌُ ٠ََغ اٌْبػو اٌٝ اٌّىبٍت اٌّبك٠خٕ

 ) عـ ( ) ال ٠جبهػ ( ) ال ٠غبكه ( ِب ل١ّخ اٌغّغ ث١ٓ اٌغٍّز١ٓ اٌّزواكفز١ٓ ؟ 

 ) ك ( ثُ رٛؽٟ وٍّخ ) فبْ ( ؟ 

ب َّ َِٙوْد ثِ ٍخ ثُ َّ َعاليِ  فَبَِما أََٔب َوفََوا َٚ ١َْ٘جٍَخ   ْٓ ِِ َوْد  َٖ  لّْل أَْث

 َٕ ُؽجَّبً  َٚ بَٔبً  َّ ُذ ا٠ِْ َْ َغبٌِٝ بِكلَبفَمَجَ َِ  َْ ْؼُو َوب ِّْ ْورََغٝ ٚاٌ ُّ ٌْ  ثِب

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

ب ـ فوالًب ـ ثؼًلا (          ٔ ًٚ  ـ عّغ ) اٌْؼو ( ) اٌْؼواء ـ األّؼبه ـ اٌْؼبئو ( ٕـ ِٚبك ) ؽجًّب ( ) ثغ

 ثه .) ة ( ٠زؾلس اٌْبػو ػٓ آصبه اهرؾبٌٗ ٌطٍت اٌؼٍُ . اّوػ مٌه ٠ؤٍٍٛ

ه اٌْبػو ٔفَٗ ثبٌفواّخ . فؼالَ ٠لي مٌه ؟  ّٛ  ) عـ ( ٕ

بِكلَب) ك ( ) َٕ ُؽجَّبً  َٚ بَٔبً  َّ ُذ ا٠ِْ َْ  ؟  اٌؼطف ث١ٓ " اإل٠ّبْ " ٚ " اٌؾت "ما أفبك ِب(  فَمَجَ

جَب ٍِ َىب َِ َلاُٖ  َِ ٍُُْٛت فِٝ  ُْٕذ أَ ب ُو بيِ  َِ َِ ْوثَِؼ  َِ َٚ  ٍْ ٍُ فَب ْغَٕ َِ  ْٓ ِِ 

ٌْؼِ  ْٓ َهأ٠َُْذ ا َؼب   ٌَِى ِٛ ب ٍَ َهاً  ْٛ ُٔ َُ بيِ  ٍ َٚ ْف ِِ  ٍُ زَؤٌَِمَبً فِٝ َػبٌَ ُِ 

َؽبُي ثَِوْغجَخٍ  ِٗ اٌوِّ ْؼٍَزِ ُْ لَّْد ٌِ َلْكُد ِهَؽبٌِٝ       ُّ َّ ًِ ٌَِنا   ٌإِِلْلزِجَب

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ك ) اٌوؽبي ( ) اٌوؽً ـ اٌوؽٍخ ـ اٌّوؽٍخ ( ـ ِفوٕـ ِواكف ) االلزجبً ( ) األفن ـ االفزالً ـ اٌزم١ٍل (       ٔ

 ـ و١ف هأٜ اٌْبػو اٌؼٍُ ؟ ٔ) ة ( 

 ـ ػالَ ٠لي اهرؾبي اٌْبػو ٌطٍت اٌؼٍُ ؟ ٕ
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 ٕٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

َؽبيُ ) عـ ( )  ِٗ اٌوِّ ْؼٍَزِ ُْ لَّْد ٌِ لَّ ( ) ُّ ُّ   ٌِ ُِ ٍْ َؽبي ٍِؼ  ( . أٞ اٌزؼج١و٠ٓ أعًّ ؟ ٌّٚبما ؟  اٌوِّ

 ِٓ ؽمُٙ فٟ اٌزؼ١ٍُ ؟ ) ك ( ِبما رمٛي ٌّٓ ٠ؾوِْٛ األٛفبي 

ُل اٌطُّفٌَُِٛخ ال ٠ُجَبِهُػ   ثَبٌِٝ ْٙ َف١َبٌِٝ    َػ َٚ وٜ  ِٛ ًْ ال ٠َُغبِكُه َفب  ثَ

 ِٖ ِٛ ْٙ ُْٕذ اٌَِٝ ثََواَءِح ٌَ ب َؽَٕ َِ َكالٌِٝ    ال  َٚ ب َمَوْوُد رَجَْقزُِوٜ  َِ  ال 

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِٚبك ) ؽٕٕذ ( ) ٘ل٠ذ ـ ى٘لد ـ ِٙلد ( ٕـ أفطبهٞ ـ ِقبٛوٞ (       ـ عّغ ) فبٛوٞ ( ) فٛاٛوٞ ٔ

 ) ة ( ػجو ػٓ ِؼٕٝ اٌج١ز١ٓ ثؤٍٍٛثه .

ُل اٌطُّفٌَُِٛخ ال ٠ُجَبِهُػ   ثَبٌِٝ  ) عـ ( ِب اٌغّبي فٟ ) ْٙ  ( ؟ َػ

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )) د ( 
 ـ لبئً إٌٔ ٘ٛ اٌْبػو ػٍٟ اٌغبهَ .                                                   )       ( ٔ

 ـ ثبٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ٠ؾمك اإلَٔبْ آِبٌٗ .                                                      )       ( ٕ

 اٌٛؽلح اٌضب١ٔخ

ٟ ٙبثٜ ّوٛخ (ٔ  ـ ِٓ ِٛٙٛع ) ٌٛ إَّٔٔ
ٝ ٙبثٜ ّوٛخ ٌغؼٍذ إٌبً وٍُٙ ٍٛاء أِبَ اٌمبْٔٛ ثال رفولخ أٚ ر١١ّي ، ٚأهك اٌؾمٛق ألٕؾبثٙب ٚأٙجٜ  ِٓ ٠مزوفْٛ ٌٛ إٔٔ

 اٌغوائُ

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ٌغو٠ّخ ( ـ ِفوك ) اٌغوائُ ( ) اٌّغوَ ـ اٌُغواِخ ـ إـ ِواكف ) ٠مزوفْٛ ( ) ٠زَّىْٛ ـ ٠ورىجْٛ ـ ٠جزؼلْٚ (    ٔ

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )(  ب ) 
 ـ اٌّزُٙ ثوٞء ؽزٝ رضجذ اكأزٗ .                                                                              )         ( ٔ

 )         (                                                                 ـ اٍُ ثوٌّبْ اٌفًٖ ٘ٛ ) فٟ ؽت ِٖو ( .ٕ

 ) عـ ( ِبما ٠غت ػٍٝ ٙبثٜ اٌْوٛخ ؟ 

 ) ك ( ِبما ٠ؾلس اما أكٜ وً أَبْ ػٍّٗ ػٍٝ ف١و ٚعٗ ؟ 

ثٙب ٚأٙجٜ  ِٓ ٠مزوفْٛ ٌٛ إٔٔٝ ٙبثٜ ّوٛخ ٌغؼٍذ إٌبً وٍُٙ ٍٛاء أِبَ اٌمبْٔٛ ثال رفولخ أٚ ر١١ّي ، ٚأهك اٌؾمٛق ألٕؾب

 اٌغوائُ

 ـ ِٚبك ) ٍٛاء ( ) ِزَب٠ٚٓ ـ رؾبث١ٓ ـ ِزفول١ٓ ( ٔ     رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِواكف ) ٠مزوفْٛ ( ) ٠ورىجْٛ ـ ٠وثؾْٛ ـ ٠جزؼلْٚ ( ٖـ عّغ ) اٌمبْٔٛ ( ) اٌّٛال١ٓ ـ اٌمٛا١ٔٓ ـ اٌمٕب١ٔٓ (   ٕ

 ٛخ ؟ ) ة ( ِٓ لبَ ثلٚه ٙبثٜ اٌْو

 ) عـ ( ِب اٌٖٛهح اٌّضٍٝ اٌزٟ هٍّٙب اٌلهً ٌٚبثٜ اٌْوٛخ ؟ 

 ) ك ( ٌّبما ٠غت ِؾبٍجخ ِٓ ٠مزوفْٛ اٌغوائُ ؟ 

ٌٛ إٔٔٝ ٙبثٜ ّوٛخ ٌغؼٍذ إٌبً وٍُٙ ٍٛاء أِبَ اٌمبْٔٛ ثال رفولخ أٚ ر١١ّي ، ٚأهك اٌؾمٛق ألٕؾبثٙب ٚأٙجٜ  ِٓ ٠مزوفْٛ 

 اٌغوائُ

 ـ ِفوك ) اٌغوائُ ( ٖـ ِٚبك ) ٍٛاء (           ٕـ ِواكق ) ٠مزوفْٛ (            ٔ : ِٓ ػٕلنأ ـ ٘بد فٟ عًّ 

 ) ة ( اموو ِب ٠غت أْ رؼبًِ ثٗ اٌْوٛخ اٌّٛا١ٕٛٓ ؟ 

 ) عـ ( ِب أ١ّ٘خ اٌْوٛخ ثبٌَٕجخ ٌٍْؼت ؟ 

 ) ك ( ِب اٌلهًٚ اٌَّزفبكح ِٓ كهاٍزه ٌٍّٛٙٛع ؟ 

أِبَ اٌمبْٔٛ ثال رفولخ أٚ ر١١ّي ، ٚأهك اٌؾمٛق ألٕؾبثٙب ٚأٙجٜ  ِٓ ٠مزوفْٛ ٌٛ إٔٔٝ ٙبثٜ ّوٛخ ٌغؼٍذ إٌبً وٍُٙ ٍٛاء 

 اٌغوائُ

 ـ ِٚبك ) ر١١ّي ( ٕـ ِواكف ) أٙجٜ (                                      ٔ) أ ( أوًّ :     

 ) ة ( ِب ٚاعجبد ٙبثٜ اٌْوٛخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِٖطفٝ ؟ 

 وٛخ اٌّزُٙ ؟ ) عـ ( و١ف ٠ٕجغٟ أْ ٠ؼبًِ ٙبثٜ اٌْ

 ) ك ( ِبما ٠ؾلس اما رؼبْٚ إٌبً ِغ ٙجبٛ اٌْوٛخ ؟ 

 اٌّزُٙ ثوة ؽزٝ رضجذ اكأزٗ ... ٚاما صجذ اكأزٗ فٙٛ ٠َزؾك ِؼبٍِخ ١ٛجخ ألٔٗ أَبْ

 ) أَبْ (  ـ عّغٖـ ِمبثً ) ثوٞء (                          ٕـ ِواكف ) اكأزٗ (                        ٔ) أ ( ٘بد ِب ٠ٍٟ : 

 ) ة ( فٟ اٌفموح اٌَبثمخ ؽمٛق ٌٍّزُٙ . فّب ٟ٘ ؟ ِٚب كٚه اٌّغزّغ ٌٛ صجزذ اكأخ اٌّزُٙ ؟ 

 ) عـ رق١ً ٔفَه ِىبْ ِٖطفٝ ، فّب اٌنٞ وٕذ ٍز١ٚفٗ ٌٛ وٕذ ٙبثٜ ّوٛخ ؟ 

حابها وأضبط  من ضابط شرطة لجعلت الناس كلهم سواء أمام القانون بال تفرقة أو تمٌٌز , وأرد الحقوق ألص ًلو أنن
 ٌقترفون الجرابم
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 ٖٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : ٌرختأ ـ 
 ـ مرادف ) ٌقترفون ( ) ٌرتكبون ـ ٌمارسون ـ ٌفعلون ( ٕـ جمع ) ضابط ( : ) ضوابط ـ ضباط ـ أضبطة (       ٔ

 ب ـ لو أنك ضابط شرطة , فماذا أنت فاعل ؟ 
 متهم قبل وبعد ثبوت اإلدانة ؟ جـ ـ ما اسم برلمان الفصل ؟ و ما حق ال

 أحد بجفاء وتكبر ٌعاملنًأن أرعى شبون الناس الذٌن ٌحتاجون إلً فأنا ال أرضى أن  عملًظروف  ساقتنًلقد 

 ـ مضاد ) تواضع ( ٕـ مرادف ) قادتنً (                                 ٔ   ) أ ( ٘بد ِٓ اٌفموح اٌَبثمخ :
 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : العبارة الصواب , وعالمة )  ( أمامضع عالمة )(  ب ) 
 ـ ٌنبغً أن ٌعامل ضابط الشرطة الجمهور بكل احترام وتقدٌر .                                 )      ( ٔ
 (    ٌعمل على منع الجرٌمة قبل حدوثها .                                           )   ـ ضابط الشرطة ٕ

 ) جـ ( ما مهام ضابط الشرطة كما تفهم من الدرس ؟ 
 ) د ما واجبنا تجاه رجال الشرطة الذٌن ٌحمون الوطن وٌستشهدون من أجله ؟ 

 ضابط شرطة لجعلت الناس كلهم سواء أمام القانون بال تفرقة أو تمٌٌز ًصمت مصطفى برهة ثم بدأ كالمه قابالً لو أنن 

      ١ٓ اٌم١ٍٛٓ :رق١و اٌٖٛاة ِّب ث ) أ (

 ـ ِواكف ) ثو٘خ ( ) ىًِٕب ـ فزوح ٠ٍٛٛخ ـ فزوح ل١ٖوح ( ٕـ ِٚبك ) ر١١ّي ( ) رف١ًٚ ـ َِبٚاح ـ رفولخ (          ٔ

 ) ة ( و١ف ٠ٕجغٟ أْ ٠بفن اٌّغزّغ ؽمٗ ِٓ اٌّزُٙ ؟ 

 ) عـ ( ثُ ػٍك األٍزبم أؽّل ػٍٝ أكاء ِٖطفٝ ٚػٍٝ أٍئٍخ أػٚبء اٌجوٌّبْ ؟ 

 )ِٓ أعً ِٖو( ٚلل أػلكد ٌىُ ِفبعؤح هائؼخ ثزَبِزىُ ٘نٖ فب١ٌَٛ اٌق١ٌّ ِٛػل أؼمبك ثوٌّبْ اٌفًٖ األٍجٛػٟ أػوف ٍو ا

 ـ ِواكف ) ثوٌّبْ ( ٕـ ِٚبك ) هائؼخ (                                ٔ   : ِٓ ػٕلنأ ـ ٘بد فٟ عًّ 

 ) ة ( ِب ٍو اثزَبِخ اٌزال١ِن ؟ 

 وٛخ اٌغّٙٛه ؟ ) عـ ( و١ف ٠ؼبًِ هعً اٌْ

ضابط شرطة لجعلت الناس كلهم سواء أمام القانون بال تفرقة أو تمٌٌز , وأرد الحقوق ألصحابها وأضبط  من ٌقترفون  ًلو أنن
 الجرابم , وأحاول منع حدوث الجرٌمة قدر استطاعتً .  

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِفوك ) اٌؾمٛق ( ) اٌؾم١مخ ـ اٌؾبلخ ـ اٌؾك ( ٕؼٍّْٛ ـ ٠وفْٚٛ (                  ـ ِواكف ) ٠مزوفْٛ ( ) ٠ورىجْٛ ـ ٠زٔ

 ـ ؽلك ٚاعجبد ٙبثٜ اٌْوٛخ وّب فّٙذ ِٓ اٌفموح اٌَبثمخ ؟ ٔ) ة ( 

 ؟ ّزُٙاٌْوٛخ اٌ ٙبثٜ ٠ؼبًِ ٠ٕجغٟ أْ و١ف ـ  ٕ

 ة الخطأ فٌما ٌلى :( أمام العبار ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )(  جـ ) 
 أْ ٠ؼبًِ ٙبثٜ اٌْوٛخ اٌغّٙٛه ثىً اؽزواَ ٚرمل٠و .                                 )      ( ٠غتـ ٔ

 ـ اما صجزذ اكأخ اٌّزُٙ فٙٛ ٠َزؾك اٌؼطف ٚاٌزمل٠و .                                              )      ( ٕ

م سواء أمام القانون بال تفرقة أو تمٌٌز , وأرد الحقوق ألصحابها وأضبط  من ٌقترفون ضابط شرطة لجعلت الناس كله ًلو أنن
 الجرابم , وأحاول منع حدوث الجرٌمة قدر استطاعتً .  

 اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : ٌرختأ ـ 
 ( مضابطط ـ جمع ) ضابط ( : ) ضوابط ـ ضباـ ٕـ مرادف ) سواء ( ) أسوٌاء ـ أبرٌاء ـ متساوٌن (   ٔ

 ـ من المتحدث فً العبارة السابقة ؟ ٔب ـ 
 ـ ما المفاجأة التً أعدها األستاذ أحمد لتالمٌذه ؟ٕ

 ما الصور المثلى التً رسمها الدرس لضابط الشرطة ؟جـ ـ 
 ؟ على أكمل وجه ماذا ٌحدث لو أدي كل فرد واجبهد ـ 

إدانته فهو ٌستحق معاملة طٌبة ألنه إنسان وعلى المجتمع أن  أجاب مصطفى : المتهم برئ حتى تثبت إدانته ... وإذا ثبت
 ٌأخذ حقه دون تجاوز أو قسوة .

 اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : ٌرختأ ـ 
 ـ مضاد ) قسوة ( ) لٌن ـ تصالح ـ تهاون ( ٕـ جمع ) بريء ( ) أبرار ـ برور ـ أبرٌاء (            ٔ

 ـ اذكر اسم برلمان الفصل .ٕ                       ـ ما مهام ضابط الشرطة ؟   ٔب ـ 
 ـ كٌف ٌنبغً أن ٌتعامل ضابط الشرطة مع المتهم ؟ ٔجـ ـ 

 كٌف ٌعامل الضابط الناجح الجمهور ؟ـ ٕ

)ٌمل أؽَٕذ اٌزؼج١و ػٓ ل١بِه ثٛظ١فخ ٙبثٜ اٌْوٛخ ثٖٛهح ِْوفخ صُ اٌزفذ ا١ٌٕب لبئال: ٚأٔزُ أ٠ٙب األػٚبء ٌمل وبٔذ 

 ٚاػ١خ ِّزبىح إٟٔ أّىووُ ع١ّؼب ٚأػٍٓ ٔٙب٠خ عٍَزٕب ا١ٌَٛ( أٍئٍزىُ
 رق١و اإلعبثخ اٌٖؾ١ؾخ ِّب ثزٓ اٌمٍٛزٓ:  -ٔ
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 ٗٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 عضة( –عضد  –عضو  –مفرد )أعضاء(:                                    )عضوٌة 
 أتقنت( –أسأت  –أجدت  –مضاد )أحسنت(:                                  )أوضحت 

 األولى والثانٌة( –مختلفة  –متفهمة  –)واعٌة(:                          )فاهمة  معنى
 ماذا قالت إٌمان لمصطفى عند مغادرة الفصل؟ وما أثر ذلك على الجمٌع؟    -ٕ
 كٌف أدى مصطفى دور الضابط الملتزم؟  -ٖ 

 كلهم سواء أمام القانون بال تفرقة أو تمٌٌز. صمت مصطفى برهة ,ثم بدأ كالمه قابال : لو أننى ضابط شرطة لجعلت الناس 
 جمل من إنشابك.  ىوجمع " القانون " ,ومضاد " بدأ " ف,اذكر مرادف " تمٌٌز "  -أ

 ماذا ٌجب على رجل الشرطة عند معاملته للجمهور ؟     -ب
 ما المفاجأة التى أعدها األستاذ أحمد لتالمٌذه ؟ -ج

 ـ ِٓ ٔٔ ) ِٓ أعً ِٖو (ٕ

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 َ ـ مِبَ ـ مُِ ( ـ عّغ ) مِخ (  ) أمُ ٕـ ِواكف ) هؽُ ( ) لواثخ ـ ػطف ـ ؽٕبْ (     ٔ

 ـ ثُ إٔٚٝ اٌوٍٛي ـ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ـ ٕؾبثزٗ فٟ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف ؟ ٔ) ة ( 

 ـ ِب ٍجت اٌز١ٕٛخ اٌزٝ إٔٚٝ ثٙب اٌوٍٛي ـ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ؟ ٕ

 ) عـ ( ) اٍزٕٛٛا ثؤٍ٘ٙب ف١ًوا ( ِب ٔٛع األٍٍٛة ؟ ِٚب اٌغوٗ ِٕٗ ؟ 

 ٚ ) اٌوؽُ ( ؟) ك ( ِب ل١ّخ اٌغّغ ث١ٓ ) اٌنِخ ( 

 ـ ِٚبك ) ٍزفزؾْٛ ( ٖ              ـ عّغ ) اٌم١واٛ (          ٕـ ِؼٕٝ ) مِخ (                     ٔ  ) أ ( ٘بد ِب ٠ٍٟ

 ؽل٠ضٗ ؟ ٚثّبما ثْوُ٘ ؟  ـ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ـ) ة ( اٌٝ ِٓ ٠ٛعٗ اٌوٍٛي 

ب) ة ( ِب اٌغّبي فٟ ) ًّ َهِؽ َٚ خً  ِّ ُُٙ ِم ٌَ َّْ ِ  ( ؟  فَب

 ) عـ ( اوزت ِّب رؾفع : اْ هللا ٠ؼٍُ وً أػّبي اإلَٔبْ ِّٙب وبٔذ فبف١خ . 

 ـ ِٚبك ) رفزؾْٛ ( ) رج١ؼْٛ ـ رزٍّىْٛ ـ رٍَجْٛ ـ رفملْٚ ( ٔ     رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

ب ( ) هؽّخ ـ ػطف ـ لواثخ ـ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ( ٕمِخ ـ أمِبَ ـ مُِ ـ وً ِب ٍجك (     ـ عّغ ) مِخ ( ) إٔ ًّ  ـ ِؼٕٝ ) هؽ

 ) ة ( فٟ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف ٔجٛءح ١ٕٚٚخ ٚ رؼ١ًٍ ٌٙنٖ ا١ٌٕٛخ . ٚٙؼ مٌه .

 ) عـ ( ِبما أفبك اٌزؼج١و ) ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ( ثؼل لٌٕٛب ) هٍٛي هللا ( ؟ 

 ـ ٚاٍغ اٌؼٍُ ثؤػّبي اٌجْو ٕغ١و٘ب ٚوج١و٘ب ، ظب٘و٘ب ٚفف١ٙب  ) ك ( هللا ـ رؼبٌٝ

 ـ اموو ِّب كهٍذ ِٓ ٖٔٛٓ ٘نا اٌؼبَ آ٠خ ٚاؽلح رؾًّ ٘نا اٌّؼٕٝ . 

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ) اٌم١واٛ ( ٚؽلح ٌم١بً ) اٌٛىْ ـ اٌَّبؽخ ـ اٌَّبفخ ( ٕـ أهْٙٛ ـ والّ٘ب ٕٛاة (    ـ عّغ ) أهٗ ( ) أهاٗ ٔ

 ) ة ( ٌّٓ ثٛعٗ إٌجٟ ـ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ـ فطبثٗ ؟ ٚثُ إٔٚٝ ؟ 

 ٍٍُٚ ـ ٚٙؾٙب .  ) عـ ( فٟ اٌؾل٠ش ِؼغيح ٌٍٕجٟ ـ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ

  ) ك ( اوزت ثم١خ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف .

 ) اٌم١واٛ ( ) اٌمُُوٛ ـ اٌمواه٠ٜ ـ األلواٛ (  ـ عّغٔ     رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ عّغ ) هؽُ ( ) هؽّبد ـ أهؽبَ ـ هؽبئُ ( ٖـ ِواكف ) مِخ ( ) ػٙل ـ ١ٕٚخ ـ ِبي (      ٕ

 . ِٓ فالي فّٙه ٌّّْٚٛ اٌؾل٠ش  فٟ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف ٔجٛءح ١ٕٚٚخ ٚ رؼ١ًٍ ٌٙنٖ ا١ٌٕٛخ . ٚٙؼ مٌه) ة ( 

ب ( ؟ ـ ِب اٌم١ّخ اٌف١ٕخ ٌزٔ) عـ (  ًٙ  ٕى١و وٍّخ ) أه

 ـ ػًٍ : ِغٟء اٌفؼً " ٠ُنَوو " ِج١ًٕب ٌٍّغٙٛي . ٕ

ٌُْذَكُر فٌِها القٌِراُط,وس قالَ َرسولُ هللا صلى هللا علٌه ًرا؛ َفإِنَّ لَُهم ِذّمًة  لم: "إِنُكم َسَتْفتُحوَن أَْرًضا  ٌْ َفاْسَتْوُصوا بِأَْهلِها َخ

  "َوَرِحًما

ٌُْذَكُر فٌِها القٌِراُط, قالَ َرسولُ هللا صلى هللا علٌه ًرا؛ َفإِنَّ لَُهم ِذّمًة  وسلم: "إِنُكم َسَتْفتُحوَن أَْرًضا  ٌْ َفاْسَتْوُصوا بِأَْهلِها َخ

  "َوَرِحًما

ٌُْذَكُر فٌِها القٌِراُط, هللا علٌهقالَ َرسولُ هللا صلى  ًرا؛ َفإِنَّ لَُهم ِذّمًة  وسلم: "إِنُكم َسَتْفتُحوَن أَْرًضا  ٌْ َفاْسَتْوُصوا بِأَْهلِها َخ

  "َوَرِحًما

ٌُْذَكُر فٌِها الِقٌراُط, قالَ َرسولُ هللا صلى هللا علٌه ًرا؛  وسلم: "إِنُكم َسَتْفتُحوَن أَْرًضا  ٌْ   ......َفاْسَتْوُصوا بِأَْهلِها َخ

ٌُْذَكُر فٌِها القٌِراُط, قالَ َرسولُ هللا صلى هللا علٌه ًرا؛ َفإِنَّ لَُهم ِذّمًة  وسلم: "إِنُكم َسَتْفتُحوَن أَْرًضا  ٌْ َفاْسَتْوُصوا بِأَْهلِها َخ

  "َوَرِحًما
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 ٘ٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ( ّ٘ب ًِؼبـ  ٌٍغٛا٘و اٌض١ّٕخـ ٌألهٗ ل١بً ) ٚؽلح ٘ٛ ـ ) اٌم١واٛ ( ٔ     ٓ اٌم١ٍٛٓ :رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ ) أ (

ب ( ) أه١ٙبد ـ أهاٗ ـ ه١ٙٚبد ( ٕـ ِؼٕٝ ) مِخ ( ) لواثخ ـ ١ٕٚخ ـ والّ٘ب فطؤ (    ٕ ًٙ  ـ عّغ ) أه

َّْ ) ة ( ِب ػاللخ ) بفَبِ ًّ َهِؽ َٚ خً  ِّ ُُٙ ِم  ( ثّب لجٍٙب ؟  ٌَ

 ػغبى إٌجٛٞ فٟ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف ؟ ) عـ ( ِب ٚعٗ اإل

 ِب ل١ّخ اٌغّغ ث١ٓ ) اٌنِخ ( ٚ ) اٌوؽُ ( ؟) ك ( 

 ـ اٌّواك ثـ ) اٍزٕٛٛا ( ) ا١ٍئٛا ـ اهؽّٛا ـ أؽَٕٛا ( ٔ     ة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ :رق١و اٌٖٛا ) أ (

 ـ عّغ ) أً٘ ( ) أٍ٘خ ـ أٍٟ٘ ـ أ٘بي ( ٖـ ِٚبك ) رفزؾْٛ ( ) رؼغيْٚ ـ رملهْٚ ـ رؾبهثْٛ (    ٕ

 ) ة ( ثُ رٕجؤ إٌجٟ ـ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ؟ ٚثُ أِو إٔؾبثٗ ؟ 

زَ ) عـ ( ِب اٌغّبي فٟ ) بٍَ ًٙ َْ أَْه ب ( ثّب لجٍٙب ؟( ؟ ِٚب ػاللخ  ْفزُؾٛ ًّ َهِؽ َٚ خً  ِّ ُُٙ ِم ٌَ َّْ ِ  )فَب

 ) ك ( ٘نٖ اٌؼجبهح ) ٕٛاة ( أَ ) فطؤ ( ِغ اٌزؼ١ًٍ : 

 ـ ىاه إٌجٟ ـ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ـ ِٖو ، فٙٛ ٠ٕٟٛ ثٙب ؛ ألْ ِٕٙب أَ اثٕٗ اثوا١ُ٘ . 

 فٟ اٌؾل٠ش رلي ػٍٝ أْ اإلٍالَ  –ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ  –١ٕٚخ إٌجٟ  -ٔ     رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 اٌزَبِؼ ٚاٌَالَ (ك٠ٓ  –ك٠ٓ اٌؼٍُ  –) ك٠ٓ اإله٘بة 

ب ( ) ؽٕبًٔب ـ ٕفبء ـ لواثخ ( ٖـ عّغ ) مِخ ( ) أىِبَ ـ مُِ ـ أىِبْ (         ٕ ًّ  ـ ِؼٕٝ ) هؽ

 ) ة ( االَ ٠وّلٔب اٌؾل٠ش اٌْو٠ف ؟ 

 ) عـ ( ) اٍزٕٛٛا ( ِب اٌغّبي فٟ اٌزؼج١و اٌَبثك ؟

 ) ك ( ٌّبما رٕبٚي اٌؾل٠ش وٍّخ ) اٌم١واٛ ( ؟

 ٖو (ـ ِٓ ٔٔ ) فٟ ؽت ِٖ
 ى٘ب٘ب اٌٖجب ٚاٌؾَٓ ٚاٌؾَت اٌٛفو اٌؼـنه بأرٕىو ِب ثٟ ِٓ ٘ٛا٘ب ٌٙ

 ٚأِٗ ِــــٖـــوأوالٔب أثــــٖٛ ا١ًٌٕ  ٕٔزّٟ  ه٠ٚلن أب فٟ اٌؼال ٠َٛ

 رٕبٍـٍذ األؽمبة ٚاػزّــً اٌل٘ــــو ٌٕب مهٚح اٌّغل اٌنٞ رؾذ ظٍٗ

 ـ ِٚبك ) مهٚح ( ٕ                       ـ ِواكف ) اػزًّ (        ٔ : ِٓ ػٕلن٘بد فٟ عًّ ) أ ( 

 ) ة ( اّوػ األث١بد ثؤٍٍٛثه .

 ( ؟  والٔب أثــــٖٛ ا١ًٌٕ ٚأِٗ ِــــٖـــو) ة ( ِب اٌغّبي فٟ )

 ( ................................................. ٌٙب اٌؼـنه) عـ ( أوًّ ِىبْ إٌمٜ : اٌغّبي فٟ )

 ٠ئ٠ل٘ب اإلٔغ١ً ثبٌؾك ٚاٌــنوــو ِخفٕؾٓ ػٍٝ اإلٔغ١ً ٚاٌنوو أ

 ٚاْ عو لَٛ ثبٌَؼب٠خ ِبعـــــوٚا فٍٓ رَزط١غ اٌل٘و رفو٠ك ث١ٕٕب

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِواكف ) اٌَؼب٠خ ( ) ا١ٌّّٕخ ـ اٌىنة ـ اٌؾمل ( ٕـ ِٚبك ) اٌؾك ( ) إٌفبق ـ اٌغله ـ اٌجبًٛ (       ٔ

 بئُ اٌزٟ رؤٌٍ ػ١ٍٙب اٌّغزّغ اٌّٖوٞ ؟ ـ ِب اٌلػٔ) ة ( 

 ـ ِب اٌّواك ثـ ) اٌنوو ( فٟ اٌج١ذ األٚي ؟ ٕ

 اٌزؼج١و ؟ ) عـ ( ) فٍٓ رَزط١غ اٌل٘و ...... ( ِب اٌغّبي فٟ ٘نا 

 ) ك ( ِٓ فالي كهاٍزه ٌٍٕٔ ، كًٌ ثؤٍٍٛثه ػٍٝ ٚؽلح اٌّٖو١٠ٓ أِبَ أػلائُٙ 

 ؽمبة ٚاػزًّ اٌل٘ــــــــورٕبٍٍذ األ ٌٕب مهٚح اٌّغل اٌنٞ رؾذ ظـٍٗ

 فٍّٛٝ ػٍٝ ِب أٔىوٚا ّب٘ل ثـو ٚاْ أٔىوٚا ٍِه اثٓ ٠ؼمٛة ث١ٕٕب

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِفوك ) األؽمبة ( ) اٌؾم١جخ ـ اٌؾمت ـ اٌؾبلجخ ( ٕـ ِؼٕٝ ) مهٚح ( ) لّخ ـ ػالِخ ـ للهح (      ٔ

 ٚه ِٖو اٌؼظ١ُ . ٔبلِ مٌه .) ة ( فٟ اٌج١ز١ٓ فقو ٚ؟اصجبد ٌل

 ) عـ ( ) مهٚح اٌّغل ( ِب اٌغّبي فٟ اٌزؼج١و اٌَبثك ؟ 

 ) ك ( ِبما ٠ؾلس اما ارؾل أثٕبء اٌٛٛٓ ع١ّؼُٙ ؟ 

ٌُْذَكُر فٌِها القٌِراُط, قالَ َرسولُ هللا صلى هللا علٌه ًرا؛ َفإِنَّ لَُهم ِذّمًة  وسلم: "إِنُكم َسَتْفتُحوَن أَْرًضا  ٌْ َفاْسَتْوُصوا بِأَْهلِها َخ

  "َوَرِحًما

ٌُْذَكُر فٌِها القٌِراُط, قالَ َرسولُ هللا صلى هللا علٌه ًرا؛ َفإِنَّ لَُهم ِذّمًة  وسلم: "إِنُكم َسَتْفتُحوَن أَْرًضا  ٌْ َفاْسَتْوُصوا بِأَْهلِها َخ

  "َوَرِحًما

ٌُْذَكُر فٌِها القٌِراُط,وسلم: "إِنكُ  قالَ َرسولُ هللا صلى هللا علٌه ًرا؛ َفإِنَّ لَُهم ِذّمًة  م َسَتْفتُحوَن أَْرًضا  ٌْ َفاْسَتْوُصوا بِأَْهلِها َخ

  "َوَرِحًما
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 ٙٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ٚاْ عو لَٛ ثبٌَؼب٠خ ِبعـــــوٚا فٍٓ رَزط١غ اٌل٘و رفو٠ك ث١ٕٕب

 ٌٕغلرٙب ١ٍبْ ِولٌ أٚ ػّوٚ اثٕٙب ٔٙـ٘ ا١ٌٙباما ِب كػذ ِٖو

 ـ ِٚبك ) رىبًٍ ( ٕـ ِواكف ) رمله (                           ٔ      ِٓ اٌج١ز١ٓ : ) أ ( ٘بد

 ) ة ( اّوػ اٌج١ز١ٓ ثؤٍٍٛثه . 

 ) عـ ( ٚٙؼ اٌغّبي فٟ لٛي اٌْبػو ) كػذ ِٖو ا١ٌٙب اثٕٙب ( ؟ 

 ) ك ( لبئً إٌٔ ) ٠ٍٛف ف١ٍف ـ ِؾّل اٌٙواٚٞ ـ ِؾّل ػجل اٌّطٍت ( افزو .

 ِٕبىي ػي كٚٔٙب ٠مغ إٌـــــــَو ػ١َٝ ٚأؽّــــــــــلث١ٕٕب ػٍٝ آكاة 

 ٠ئ٠ل٘ب اإلٔغ١ً ثبٌؾك ٚاٌــنوو فٕؾٓ ػٍٝ اإلٔغ١ً ٚاٌنوو أِـــــــــخ

 ـ ِفوك ) ِٕيٌخ ( ٖـ ِٚبك ) ػي (                            ٕـ ِواكف ) ٠ئ٠ل (                 ٔ   ) أ ( ٘بد ِب ٠ٍٟ :

 اٌٛٛٓ ٚٚؽلرٗ فٟ هأٞ اٌْبػو ؟  ) ة ( ِب ٍجت رّبٍه

 ) عـ ( لبئً إٌٔ ) أؽّل ّٛلٟ ـ فبهٚق ع٠ٛلح ـ ِؾّل ػجلاٌّطٍت ( افزو اٌٖٛاة .

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )(  د ) 
 خ .                                )        ( ـ فٟ األث١بد ٠ظٙو اؽزواَ اٌْبػو ٚرمل٠وٖ ٌزور١ت اٌل٠بٔبد اٌَّب٠ٚٔ

 ـ ) كٚٔٙب ٠مغ إٌَو ( رؼج١و ٠لي ػٍٝ أقفبٗ إٌّيٌخ .                                                  )        ( ٕ

 ٠ئ٠ل٘ب اإلٔغ١ً ثبٌؾك ٚاٌــنوــو فٕؾٓ ػٍٝ اإلٔغ١ً ٚاٌنوو أِخ

 عو لَٛ ثبٌَؼب٠خ ِبعـــــوٚاٚاْ  فٍٓ رَزط١غ اٌل٘و رفو٠ك ث١ٕٕب

 ـ عّغ ) اإلٔغ١ً ( ٖـ ِواكف ) اٌَؼب٠خ (                ٕـ اٌّواك ثـ ) اٌنوو (                      ٔ:   ) أ ( ٘بد ِب ٠ٍٟ

 ) ة ( فٟ اٌج١ز١ٓ ِب ٠ئول ارؾبك ػٕٖوٞ األِخ فٟ ِٖو . ٚٙؼ مٌه .

 ) عـ ( ِب كالٌخ لٌٛٗ ...؟ 

 و رفو٠ك ث١ٕٕب .ـ فٍٓ رَزط١غ اٌل٘ٔ

 ـ ٠ئ٠ل٘ب اإلٔغ١ً ثبٌؾك ٚاٌنوو .ٕ

 ) ك ( ِبما أفبك رٕى١و ) لَٛ ( ؟ 

 ِٕبىي ػي كٚٔٙب ٠مغ إٌـــــــَو ث١ٕٕب ػٍٝ آكاة ػ١َٝ ٚأؽّــــــــــل

 ٠ئ٠ل٘ب اإلٔغ١ً ثبٌؾك ٚاٌــنوو فٕؾٓ ػٍٝ اإلٔغ١ً ٚاٌنوو أِـــــــــخ

 ـ ِٚبك ) ث١ٕٕب ( ...........................ٕ) اٌنوو ( ....................  ـ اٌّمٖٛك ثـٔ) أ ( أوًّ ِب ٠ؤرٟ :    

 ) ة ( ػالَ ثٕٝ اٌّٖو٠ْٛ ِغلُ٘ وّب فّٙذ ِٓ اٌج١ز١ٓ اٌَبثم١ٓ ؟

 ) عـ ( ِب اٌغّبي فٟ ) كٚٔٙب ٠مغ إٌَو ( ؟ 

 ) ك ( ِٓ لبئً إٌٔ اٌَبثك ؟ ِٚب اٌفىوح اٌزٟ ٠ئول٘ب فٟ اٌج١ز١ٓ اٌَبثم١ٓ ؟ 

 ى٘ب٘ب اٌٖجب ٚاٌؾَٓ ٚاٌؾَت اٌٛفو اٌؼـنه بأرٕىو ِب ثٟ ِٓ ٘ٛا٘ب ٌٙ

 ٚأِٗ ِــــٖـــوأوالٔب أثــــٖٛ ا١ًٌٕ  ٕٔزّٟ  ه٠ٚلن أب فٟ اٌؼال ٠َٛ

 رٕبٍـٍذ األؽمبة ٚاػزّــً اٌل٘ــــو ٌٕب مهٚح اٌّغل اٌنٞ رؾذ ظٍٗ

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِٚبك ) ه٠ٚلن ( ) رًٍٙ ـ رًّٙ ـ رؼغً ( ٕ) عٍّٙب ـ ػٕفٙب ـ لوثٙب (           ـ ِؼٕٝ ) ى٘ب٘ب (ٔ

 ) ة ( ِٓ فالي فّٙه ٌألث١بد ث١ٓ ِب ٠ؤرٟ : 

 ـ و١ف ٠ٛؽل ؽت ِٖو أثٕبء اٌٛٛٓ ؟ٔ

 ـ ثُ ثمقو اٌْبػو فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش ؟ ٕ

 فٟ ٘نا اٌزؼج١و ؟ ( ِبما روٜ ِٓ عّبي  والٔب أثــــٖٛ ا١ًٌٕ أٚأِٗ ِــــٖـــو) عـ ( ) 

 ( اٍزفٙبَ غوٙٗ .............................. ) أوًّ (  أرٕىو ِب ثٟ ِٓ ٘ٛا٘ب) ك ( )

 ى٘ب٘ب اٌٖجب ٚاٌؾَٓ ٚاٌؾَت اٌٛفو اٌؼـنه بأرٕىو ِب ثٟ ِٓ ٘ٛا٘ب ٌٙ

 ٚأِٗ ِــــٖـــوأوالٔب أثــــٖٛ ا١ًٌٕ  ٕٔزّٟ  ه٠ٚلن أب فٟ اٌؼال ٠َٛ

 ـ عّغ ) ٘ٛا٘ب ( ٖـ ِٚبك ) ى٘ب٘ب (                      ٕـ ِواكف ) اٌؼنه (                          ٔ) أ ( ٘بد ِب ٠ٍٟ : 

 ) ة ( فٟ اٌج١ز١ٓ ػزبة ٚفقو ٚأزّبء . ٚٙؼ مٌه .

 ؟ والٔب أثــــٖٛ ا١ًٌٕ أٚأِٗ ِــــٖـــو () عـ ( ِب اٌغّبي فٟ )

 ( ؟  اٌؾَت اٌٛفواٌٖجب ٚاٌؾَٓ ٚ) ك ( ػالَ ٠لي رؼلك اٌؼطف فٟ : )

 ٚأِٗ ِــــٖـــوأوالٔب أثــــٖٛ ا١ًٌٕ  ٕٔزّٟ  ه٠ٚلن أب فٟ اٌؼال ٠َٛ

 رٕبٍـٍذ األؽمبة ٚاػزّــً اٌل٘ــــو ٌٕب مهٚح اٌّغل اٌنٞ رؾذ ظٍٗ

 ك ) األؽمبة ( ـ ِفوٖـ ِٚبك )  رٕبٍٍذ (                      ٕـ ِواكف ) ه٠ٚلن (                     ٔ) أ ( ٘بد ِب ٠ٍٟ :  
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 9ٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ) ة ( ثُ افزقو اٌْبػو فٟ اٌج١ز١ٓ ؟ 

 ( ؟  ٌٕب مهٚح اٌّغل( أَ )  ٌٕب مهٚح اٌّغل) عـ ( أٞ اٌزؼج١و٠ٓ أفًٚ )

 ) ك ( ِب اٌغّبي فٟ : أثٖٛ ا١ًٌٕ ؟ 

 ٌٕغلرٙب ١ٍبْ ِولٌ أٚ ػّوٚ اثٕٙب ٔٙـ٘       ا١ٌٙب اما ِب كػذ ِٖو

 عفبء ٚال ٘غـــــو ؽ١ٍفٟ ٚالء ال أٌُ رو فٝ وً ػ١ل ٍِٚٛـُ

 ـ ِواكف ) ٚالء ( ) أىِخ ـ غفٍخ ـ ٖٔوح ( ٔ     رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ عّغ ) ١ٍبْ ( ) أٍٛاء ـ أ٠ٍٛخ ـ أٍٛح ( ٖـ ِٚبك ) ٘غو ( ) لط١ؼخ ـ ًٕٚ ـ فًٖ (      ٕ

 ) ة ( ٠ؼىٌ اٌج١ز١ٓ إٔبٌخ اٌّٖو١٠ٓ ٚلذ اٌْلائل ٚاٌّؾٓ . ٚٙؼ مٌه .

 ( ؟  كػذ ِٖو ا١ٌٙب اثٕٙب( ِب اٌغّبي لٟ ) ) عـ

 ) ك ( ٙغ ػٕٛأًب ِٕبٍجًب ٌٍج١ز١ٓ .

 والٔب أثــٖٛ ا١ٌٕـً ٚأِـٗ ِـٖو ه٠ٚلن أب فٝ اٌؼال ٠ِٛب ٕٔزّٝ

 رٕبٍـٍذ األؽمبة ٚاػزًّ اٌل٘ــو ٌٕب مهٚح اٌّغل اٌنٜ رؾذ ظٍٗ

 ـوفٍّٛٝ ػٍٝ ِب أٔىوٚا ّب٘ل ث ٚاْ أٔىوٚا ٍِه اثٓ ٠ؼمٛة ث١ٕٕب

 * عّغ ) مهٚح (                    * ِٚبك ) ه٠ٚلن (                  * ِؼٕٝ ) ثو (  ٘بد ِب ٠ٍٟ :  ـ ٔ) أ ( 

 ـ لبئً إٌٔ ٘ٛ اٌْبػو .............................. ) أوًّ ( ٕ

 ) ة ( رزؼلك ِفبفو اٌْبػو فٟ األث١بد اٌَبثمخ . ٚٙؼ مٌه . 

 ( ؟  ٌٕب مهٚح اٌّغل اٌنٜ رؾذ ظٍٗاٌْبػو )) عـ ( ِب اٌغّبي فٟ لٛي 

 ) ك ( ٠َٛ ػٛكح ١ٍٕبء الؽٚبْ ِٖو اِزألد اٌَّبء ثبٌط١ٛه اٌقٚو ٚرغٕذ إٌَبء اٌؾَٕبٚاد ثؤعًّ األغبٟٔ فٟ ؽت ١ٍٕبء .

 ـ اوزت ِٓ ِؾفٛظبره ٘نا اٌؼبَ ث١ز١ٓ ٠ؾّالْ ٘نا اٌّؼٕٝ . 

 َٓ ٚاٌؾَت اٌٛفوى٘ب٘ب اٌٖجب ٚاٌؾ اٌؼـنه بأرٕىو ِب ثٟ ِٓ ٘ٛا٘ب ٌٙ

 ٚأِٗ ِــــٖـــوأوالٔب أثــــٖٛ ا١ًٌٕ  ٕٔزّٟ  ه٠ٚلن أب فٟ اٌؼال ٠َٛ

 رٕبٍـٍذ األؽمبة ٚاػزّــً اٌل٘ــــو ٌٕب مهٚح اٌّغل اٌنٞ رؾذ ظٍٗ

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

ً٘ب ـ ؽجٙب ـ ثغٚٙب (       ٔ ً (  ـ ِٚبك ) ه٠ٚلنٕـ ِواكف ) ٘ٛا٘ب ( ) وو  ( ) ِٙاًل ـ ٕجًوا ـ ػغِّ

 ـ اٌْبػو ِؾت ٌٕٛٛٗ ٠ٚنووٖ ة؟أِغبكٖ . ٚٙؼ مٌه ِٓ فالي األث١بد .ٔ) ة ( 

 ـ و١ك كًٌ اٌْبػو ػٍٝ اٌٛؽلح ث١ٓ ػٕٖوٞ األِخ ؟ ٕ

 ( ِب ٔٛع األٍٍٛة ؟ ِٚب غوٙٗ ؟  أرٕىو ِب ثٟ ِٓ ٘ٛا٘ب) عـ ( )

 ( ؟  ا١ًٌٕ أٚأِٗ ِــــٖـــووالٔب أثــــٖٛ ) ك ( ِب اٌغّبي فٟ لٛي اٌْبػو : )

 اٌٛؽلح اٌضبٌضخ

 جٌش مصر العظٌم -
 (ـ ١ٛبه ِمبرً ِوح أفوٜ ـ ٖٔو أوزٛثو اٌؼظ١ُ ) ِٕزٖو ِٚغب٘ل  

وبْ وً ُ٘ ) ِٕزٖو (  ٚ ) ِغب٘ل ( ػٕلِب ؽٍمب ٠طبئوارّٙب أْ ٠ٍؾمب ثبٌؼلٚ أ٠َّخ فَبهح .. لجً أْ ٠زّىٓ ِٓ ثَٜ ٔفٛمٖ ػٍٝ 

 ١ٍٕبء

 ٠ٍٟ :   ٘بد ِب ) أ ( 

 ـ عّغ ) ُ٘ ( ٖـ ِٚبك ) فَبهح (               ٕـ ِواكف ) ثَٜ (                     ٔ

 ) ة ( ِبما وبْ ٘لف ِٕزٖو ِٚغب٘ل ػٕلِب ؽٍمب ثطبئئرّٙب ؟ 

 ) عـ ( ِب ٍجت اٙواه ِٕزٖو ِٚغب٘ل اٌٝ اٌٙجٛٛ ِٓ ٛبئورّٙب ؟ 

 ػلك ِٓ اٌلثبثبد اٌزٟ ٚعٙذ ِلفؼ١زٙب ٕٛة اٌطبئوح إٔبثزٙب لن٠فخ ّب٘لا هرال ِٓ ِلهػبد اٌؼلٚ..  كِواٖ ثبٌىبًِ رجؼٗ

 ـ ِفوك ) األػلاء ( ٖـ ِٚبك ) أفطؤرٙب (                    ٕـ ِؼٕٝ ) ٕٛثذ (                ٔـ ٘بد ِٓ اٌفموح  ِب ٠ٍٟ :  ٔ) أ ( 

 ) ة ( ِٓ وبْ ٠مٛك اٌطبئوح ؟ ِٚب اٌنٞ وبْ ٠َؼٝ ا١ٌٗ ٘ٛ ٚى١ٍِٗ ؟ 

 ـ ( ِزٝ ؽلصذ ٘نٖ اٌّؼووخ ؟ ِٚٓ ٛوفب٘ب ؟ ٚاالَ أزٙذ ؟) ع

 ) ك ( ػًٍ : وبْ لبئل اٌطبئوح ٠ؼبٟٔ ِٓ أىِخ ٔف١َخ ؽبكح . 

 

ّب٘لا هرال ِٓ ِلهػبد اٌؼلٚ..  كِواٖ ثبٌىبًِ رجؼٗ ػلك ِٓ اٌلثبثبد اٌزٟ ٚعٙذ ...  لجً أْ ٠زّىٓ ِٓ ثَٜ ٔفٛمٖ ػٍٝ ١ٍٕبء

 لن٠فخِلفؼ١زٙب ٕٛة اٌطبئوح إٔبثزٙب 

 ـ ِواكف ) ثَٜ ( ) لج٘ ـ ِل ـ هِٝ ( ٔ     رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِفوك ) ِلهػبد ( ِلهع ـ كهع ـ ِلهػخ ( ٖـ عّغ ) هرً ( ) أهربي ـ هربي ـ هرٛي (       ٕ
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 0ٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ) ة ( ِب اإلٔغبىاد اٌزٟ ؽممزٙب ٘نٖ اٌطبئوح ؟ ِٚبما وبْ ١ِٖو ِٓ ٠ووجٙب ؟ 

 ْ ِٕزٖو ٠ْؼو ػٕل هإ٠زٗ لوٓ اٌٌّْ األِو ؟ ) عـ  ( ثُ وب

ِغّٛػخ ِٓ اٌنئبة ٠مٛك٘ب مئت ٌٗ غوح ث١ٚبء ػٍٝ ّىً لًٛ فٟ عجٙزٗ رؾ١ٜ ... ٚهأٞ ِٕزٖو ِْٙلا ٌُ ٠فبهلٗ ٛٛاي ؽ١برٗ 

  رٛلغ ِٕزٖو ِبما ؽلس ثؼل مٌه ٌمل فزه اٌنئت ِٚغّٛػزٗ ثّغب٘ل... ثّغب٘ل غ١و اٌمبكه ػٍٝ اٌّمبِٚخ 

 ـ ِواكف ) اٌّمبِٚخ ( ) اٌزقٍٟ ـ االٍزَالَ ـ اٌّٛاعٙخ ( ٔ      و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ :رق١ ) أ ( 

 ـ ِٚبك ) فزه ( ) أعٙي ػ١ٍٗ ـ لزٍٗ ـ أثمٝ ػ١ٍٗ ( ٖـ عّغ ) ؽ١برٗ ( ) ؽ١ٛاد ـ أؽ١بء ـ أٔؾبء (   ٕ

 ) ة ( ِب اٌّْٙل اٌنٞ ٌُ ٠َٕٗ ِٕزٖو ٛٛاي ؽ١برٗ ؟ 

 زٖو فٟ اٌفزوح اٌزٟ لٚب٘ب ث١ٓ اٌجلٚ ؟ ) عـ ( و١ف وبٔذ ؽ١بح ِٕ

 ) ك ( ٌغؤ اٌىبرت فٟ ٘نا اٌلهً اٌٝ اٍزقلاَ اٌوِي . ٚٙؼ مٌه . 

اٌٌّْ ر١ًّ ٔؾٛ اٌغو٠ت َِوػخ وؤٔٙب رَزؾش ا١ًٌٍ اٌّظٍُ ػٍٝ إٌٛٛي ٛبئوح ِٖو٠خ ِمبرٍخ ٠مٛك٘ب ١ٛبه ِٖوٞ اٍّٗ 

 ٍجبق ِغ اٌيِٓ .ِٕزٖو ِٚؼٗ ى١ٍِٗ ِغب٘ل رط١و ثؤلٖٝ ٍوػخ ٌٙب وؤٔٙب فٟ 

 ـ ) ٔؾٛ ( عّؼٙب ) أٔؾبء ـ ٔٛاػ ـ ٔبؽ١بد ( ٔ      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ) ألٖٝ ( ِئٔضٙب ) لب١ٕخ ـ لٖٜٛ ـ لٖبح (  ٖـ ) رَزؾش ( ِٚبك٘ب ) رؾفي ـ رْغغ ـ رضجٜ (     ٕ

 ) ة ( ػًٍ ٌّب ٠ؤرٟ : 

 ـ وبْ ِٕزٖو ٠ؼبٟٔ ِٓ أىِخ ٔف١َخ ؽبكح .ٔ

 ـ ٍٛت ا١ٌْـ اٌجلٚٞ ِٓ ِٕزٖو االٔزظبه . ٕ

ِغّٛػخ ِٓ اٌنئبة ٠مٛك٘ب مئت ٌٗ غوح ث١ٚبء ػٍٝ ّىً لًٛ فٟ عجٙزٗ رؾ١ٜ ... ٚهأٞ ِٕزٖو ِْٙلا ٌُ ٠فبهلٗ ٛٛاي ؽ١برٗ 

 ثّغب٘ل غ١و اٌمبكه ػٍٝ اٌّمبِٚخ

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ عّغ ) غوح ( ) غوه ـ غوائو  ـ  أغواه ( ِٕملِخ اٌوأً ـ ١ٍل اٌمَٛ (     ـ ِواكف ) عجٙزٗ ( ) فٜ اٌلفبع ـ ٔ

 ـ ِبما فؼً اٌؼلٚ ثّّواد اٌطبئواد اٌّٖو٠خ ؟ٔ) ة ( 

 ـ ِبما فؼً ِٕزٖو ِٚغب٘ل ثؼل اّزؼبي اٌطبئوح ؟ ٕ

 ) عـ ( ِب اٌّلح اٌزٟ لٚب٘ب ِٕزٖو ث١ٓ اٌجلٚ ؟ 

 ث١ٓ اٌجلٚ ؟  ِٕزٖو ٚ٘ٛ ٠م١ُ) ك ( ِب اٌنٞ وبْ ٠ْغً ثبي 

 وبْ ِٕزٖو ٠ؼبٟٔ ِٓ أىِخ ٔف١َخ ؽبكح .. فىٍّب هأٜ لوٓ اٌٌّْ األؽّو وبْ ٠ٍّئٖ ٠م١ٓ ثموة ػٛكرٗ ..

 ـ ِٚبك ) ١ٕ٘خ ( ٕـ ِواكف ) صمخ (                           ٔ ) أ ( ٘بد ِٓ اٌفموح  ِب ٠ٍٟ :  

 ) ة ( ٌّبما وبْ ِٕزٖو ٠ؼبٟٔ ِٓ أىِخ ٔف١َخ ؽبكح ؟ 

 ( ػًٍ : ثبٌوغُ ِٓ ووٖ ِٕزٖو اٌْل٠ل ٌٍنئت اال أٔٗ ثؾش ػٕٗ وض١وا . ) عـ

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )(  د ) 
 َ ٠ؼل ٔىَخ ٕبؽجٙب ؽيْ وج١و .                              )        (  1ٙ9ٔـ ِب ؽلس ٌّٖو ػبَ ٔ

 ٖو ِٓ غ١جٛثزٗ ١ٌغل ٔفَٗ أ١ٍوا ػٕل األػلاء .                                   )        (ـ أفبق ِٕزٕ

 وبْ ِٕزٖو ٠ؼبٟٔ ِٓ أىِخ ٔف١َخ ؽبكح .. فىٍّب هأٜ لوٓ اٌٌّْ األؽّو وبْ ٠ٍّئٖ ٠م١ٓ ثموة ػٛكرٗ ..

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِؼٕٝ ) ٠م١ٓ ( ) ؽت ـ ٍؼبكح ـ صمخ ( ٕـ لوإٕخ (      ـ عّغ ) لوٓ ( ) لٛاهٓ ـ ألوآ ٔ

 ) ة ( ثُ ٕٚفذ اٌؼجبهح ؽبي ِٕزٖو ؟ 

 ) عـ ( ِب اٌنٞ كِوٖ اٌؼلٚ ؟ 

 ) ك ( ٠ظٙو اٌوعبي ٚلذ اٌْلح . ٛجك مٌه ٠ّب فؼٍٗ اٌجلٚ ِغ ِٕزٖو . 

 ٌٍؼٛكح اٍزؼلاًكا أوضو .. ٚإٔجؼ إٌفَٟ اريأٗ ف١ٙب ... اٍزؼبك اٌغ٠ٛخ اٌمٛاد َِزْفٝ فٟ أّٙو فَّخ ؽٛاٌٟ ِٕزٖو لٚٝ

 أفوٜ ِوح ٌٍقلِخ

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِفوك ) اٌمٛاد ( ) اٌمٛٞ ـ اٌمٛح ـ اٌمٛد ( ٕـ ِواكف ) اريأٗ ( ) صجبرٗ ـ ٚلٛفٗ ـ ٚلٛفٗ (              ٔ

 ٠زّٕٝ اٌؼٛكح ١ٌَٕبء ٍو٠ًؼب ؟ ) ة ( وُ اٌّلح اٌزٟ لٚب٘ب ِٕزٖو ثبٌَّزْفٝ ؟ ٌّٚبما وبْ

 ) عـ ( ٚٙؼ كٚه ِٕزٖو فٟ ِؼووخ اٌؼجٛه . 

١ٌؤفن ثضؤهٖ ِٓ  ...اٍزؼبك ف١ٙب اريأٗ إٌفَٟ ٚإٔجؼ أوضو  ... لٚٝ ِٕزٖو ؽٛاٌٟ فَّخ أّٙو فٟ َِزْفٝ اٌمٛاد اٌغ٠ٛخ

 االص١ٕٓ ِؼب

  ـ عّغ اٌزى١َو ٌىٍّخ )صؤه (ٖاٍزؼبك (                   ـ ِٚبك )ٕـ ِواكف ) اريأٗ (              ٔ:   ) أ ( ٘بد ِب ٠ٍٟ 

 ِب االصٕبْ اٌٍٍناْ ١ٍضؤه ٌّٙب ِٕزٖو ؟) ة ( 

 ) عـ ( ػٕلِب ػبك ِٕزٖو اٌٝ ٚؽلرٗ ٚعل أًِٛها ِقزٍفخ . ٚٙؼ مٌه .
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 1ٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

ب ١ّـ هاغت ٚلل لبي ِٕزٖو ٚلل اغوٚهلذ ػ١ٕبٖ ثبٌلِٛع : ٌٓ أَٔٝ ٛٛاي ؽ١برٟ ِب فؼٍزّٖٛ ِؼٟ ٍٚٛف ٍٔزمٟ ِوح أفوٜ ٠

 رؾوهد ١ٍٕبء ِٓ كٌٔ األػلاء .

 ـ ِٚبك ) اغوٚهلذ ( ٕـ ِفوك ) اٌلِٛع (                                    ٔ:   ) أ ( أوًّ ِب ٠ؤرٟ 

 ) ة ( فٟ اٌفموح ػوفبْ ثبٌغ١ًّ ٚ أًِ ثبٌٕٖو . ٚٙؼ مٌه . 

 ) عـ ( ِب اٌقطخ اٌزٟ ٚٙؼٙب ا١ٌْـ هاغت ٌؼٛكح ِٕزٖو ؟

 ) ك ( اٌّٖوٞ ال ٠َٕٝ صؤهٖ أثًلا . كًٌ ػٍٝ مٌه ِٓ فالي لٖخ ِٕزٖو ِٚغب٘ل .

 ٌٓ أَٔٝ ٛٛاي ؽ١برٟ ِب فؼٍزّٖٛ ِؼٟ ٍٚٛف ٍٔزمٟ ِوح أفوٜ ٠ب ١ّـ هاغت ٚلل رؾوهد ١ٍٕبء ِٓ كٌٔ األػلاء .

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِفوك ) األػلاء ( ) اٌؼلَّاء ـ اٌؼلك ـ اٌؼلٚ ( ٕ      ـ ِواكف ) كٌٔ ( ) ١ٍطوح ـ لناهح ـ ٛٙبهح (ٔ

 ) ة ( ػٍٝ ٌَبْ ِٓ ٚهكد اٌؼجبهح اٌَبثمخ ؟ ِٚب إٌّبٍجخ ؟ 

 ) عـ ( و١ف رؾمك إٌٖو ٌّٖو فٟ ِؼووخ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ؟ 

وضو عل٠خ فٟ اٌزله٠جبد ٚرُ اكفبي ػٕلِب ػبك ِٕزٖو اٌٝ ٚؽلرٗ اٌمزب١ٌخ ٚعل أِٛها وض١وح لل رغ١ود إٔجؼ اٌغ١ّغ أوضو اٌزياِب ٚأ

 رؾ١َٕبد وض١وح ػٍٝ اٌطبئواد ري٠ل ِٓ للهرٙب اٌٙغ١ِٛخ ٚإٌّبٚهح ٍٚوػخ االٌزفبف

 ـ ِواكف ) إٌّبٚهح ( ٕـ ِفوك ) اٌزله٠جبد (                            ٔ:   ) أ ( أوًّ ِب ٠ؤرٟ 

 ل ػٛكرٗ ٌٍقلِخ ِوح أفوٜ ؟ ) ة ( ِٓ اٌنٞ ػبك اٌٝ ٚؽلرٗ اٌمزب١ٌخ ؟ ٚو١ف ٚعل٘ب ثؼ

 ) عـ ( ٌّبما رّٕٝ ِٕزٖو اٌؼٛكح ٌٍقلِخ اٌؼَىو٠خ ِوح أفوٜ ؟ 

 ) ك ( ٚٙؼ كٚه ا١ٌْـ هاغت فٟ ػٛكح ِٕزٖو اٌٝ أٍ٘ٗ .

ٍبه ِٕزٖو ثٖؾجخ ك١ًٌ ؽزٝ ٕٚال اٌٝ ٔفك ٍوٞ رمبثال ف١ٗ ِغ أؽل هعبي اٌٚفبكع اٌجْو٠خ اٌنٞ وبْ ِؼٗ ِالثٌ أفوٜ 

 وٚفلع ثْوٞ ٚثلأ االصٕبْ اٌَجبؽخ١ٌورل٠ٙب ِٕزٖو 

 ـ عّغ ) ٔفك ( ٕـ ِواكف ) ك١ًٌ (                         ٔ ) أ ( ٘بد فٟ عٍّز١ٓ ِٓ ػٕلن :  

 ـ ث١ٓ و١ف رُ رٙو٠ت ِٕزٖو .ٔ) ة ( 

 ـ ِب أصو البِخ ِٕزٖو فٟ َِزْفٝ اٌمٛاد اٌغ٠ٛخ ػ١ٍٗ ؟ٕ

 ك اٌٝ ٚؽلرٗ ؟ ) عـ ( ِب االفزالفبد اٌزٟ ٚعل٘ب ِٕزٖو ػٕلِب ػب

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )(  د ) 
 ـ ِٚذ رَؼخ أّٙو ػٍٝ ٚعٛك ِٕزٖو ِغ اٌجلٚ .                                                              )     ( ٔ

 رٍّئٖ .                                                       )      (  ـ وبْ ِٕزٖو ٠ْؼو ثؼل اٌزله٠ت ثوٚػ االٔزٖبهٕ

 ػ١ٍه أْ رؼل ٔفَه ٌزؼٛك ا١ٌٕب ِوح أفوٜ ٚلل صؤهد ٌجٍلٔب ٌٕٚفَه ٌٖٚل٠مه ِغب٘ل أٔب ٚاصك أٔىُ ٍزؼٛكْٚ

      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِٚبك ) ٚاصك ( ) ِزْىه ـ ِزؤول ـ ِٛصك ( ٕ     ـ ِواكف ) صؤهد ( ) غفٛد ـ رؤصود ـ أزمّذ ( ٔ

 ) ة ( ِٓ اٌّزىٍُ ؟ ٌّٚٓ ٠ٛعٗ اٌىالَ ؟ 

 ) عـ ( ٍبه ِٕزٖو ثٖؾجخ ك١ًٌ ؽزٝ ٕٚال اٌٝ ٔفك ٍوٞ . ) ػًٍ ( 

أطٍمذ َٔٛه اٌغٛ رؼجو اٌمٕبح ٚرٖبؽجٙب ٍٛمبد اٌّلفؼ١خ رلن ؽْٖٛ اٌؼلٚ ٚلالػٗ ؛ ّٚوع اٌغٕٛك اٌجٛا١ْ١ٍٍلْٚ عَٛه 

 ٌؼجٛها

 اٌّواك ثـ ) َٔٛه اٌغٛ ( ) اٌطبئواد اٌّٖو٠خ ـ عٛاهػ اٌط١و ـ اٌجوق ٚاٌوػل (ـ ٔ     رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِٚبك ) اٌجٛاًٍ ( ) اٌْغؼبْ ـ اٌغجٕبء ـ ا١ٌَّطوْٚ ( ِٖواكف ) رلن ( ) رٕمً ـ رٙلَ ـ رجٕٟ (  ـ ٕ 

 ٚاٌغٕٛك اٌجٛاًٍ فٟ ؽوة أوزٛثو اٌّغ١لح ؟  ) ة ( ِب كٚه ٍالػ اٌط١واْ ٚاٌّلفؼ١خ

 ) عـ ( اِزٍه اٌّٖو٠ْٛ ٍالًؽب ِؼ٠َّٕٛب ٌُ ٠ؼوفٗ اٌؼلٚ . فّب ٘ٛ ؟ 

 ) ك ( و١ف رُ ٖٔو أوزٛثو . 

 أطٍمذ َٔٛه اٌغٛ رؼجو اٌمٕبح ٚرٖبؽجٙب ٍٛمبد اٌّلفؼ١خ رلن ؽْٖٛ اٌؼلٚ ٚلالػٗ

 ـ ِفوك ) لالع ( ٖـ ِٚبك ) اٌؼلٚ (              ٕ       ـ ِواكف ) رلن (   ٔ : ِٓ ػٕلن٘بد فٟ عًّ ) أ ( 

 ) ة ( ٚٙؼ ِلٜ اٌزؼبْٚ ث١ٓ فوٚع اٌفٛاد اٌٍَّؾخ فٟ ؽوة أوزٛثو .

 ) عـ ( فٟ أٞ ػبَ وبٔذ ؽوة أوزٛثو ؟ 

 ) ك ( ِب ػٛاًِ رؾم١ك إٌٖو فٟ ؽوة أوزٛثو ؟ 

 لبئلٖ ألكاء ِّٙخ  ٚثؼل٘ب ثؤٍجٛع اٍزؤمْ ِٕزٖو ....  فٟ غْٚٛ ٍذ ٍبػبد هائؼخ رُ إٌٖو ٚهفوفذ أػالَ ِٖو فٛق ١ٍٕبء

اك ـ لبكح ـ والّ٘ب ٕٛاة ( ٔ      رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ ( َّٛ  ـ عّغ ) لبئل ( ) لُ

 فؼ١خ ( ـ ِٕزٖو وبْ عٕل٠ّب فٟ ٍالػ ) اٌمٛاد اٌغٛثخ ـ اٌمٛاد اٌجؾو٠خ ـ اٌّلٖـ ِٚبك ) هفوفذ ( ) رٛلفذ ـ رؾووذ ـ ٛبهد (   ٕ

 ) ة ( ٌُ كفً ِٕزٖو اٌَّزْفٝ ؟ 

 ) عـ ( اموو ٕفز١ٓ رؼٍّزّٙب ِٓ ٕفبد ِٕزٖو . 
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 ٕٓ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

اٌّٖذ ٠ٍف اٌّىبْ، اٌَبػخ رمبهة اٌضب١ٔخ ظٙوا ٚػٍٝ غ١و أزظبه ٠قوط اٌّبهك اٌّٖوٞ ِٓ لّمّٗ ؛ ِؾطّب وً اٌم١ٛك ِٚزفٛلب 

 ٝ وً اٌزٛلؼبدٍػ

       رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ اٌّواك ثـ ) اٌمّمُ ( ) اٌّقجؤ ـ اٌَّىٓ ـ اٌّوِٝ ( ٕـ ِفوك ) اٌمجٛك ( ) اٌمبئل ـ اٌم١بكح ـ اٌم١ل (     ٔ

 ) ة ( ِزٝ فوط اٌّبهك اٌّٖوٞ ِٓ لّمّٗ ؟ ِٚبما فؼً ؟ 

 ) عـ ( ِب ِٛلف عٕٛك اٌؼلٚ ِٓ اٌّبهك اٌّٖوٞ ؟ 

لبئلٖ ألكاء ِّٙخ  ٚثؼل٘ب ثؤٍجٛع اٍزؤمْ ِٕزٖو ...١ٍٕبء  فٟ غْٚٛ ٍذ ٍبػبد هائؼخ رُ إٌٖو ٚهفوفذ أػالَ ِٖو فٛق

 فبٕخ ٌُ ٠فبهلٗ ؽٍُ اٌم١بَ ثٙب.

 ـ ِٚبك ) هفوفذ ( ) اهرفؼذ ـ ٔىَذ ـ ّٕزذ ( ٔ   رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

اك ـ لبكح ـ والّ٘ب ٕٛاة ( ـ عّغ ) لبئل ( ٕ َّٛ  ألً ِٓ (  ـ ِؼٕٝ ) غْٚٛ ( ) ) فالي ـ أوضو ِٓ ـٖ ) لُ

 ) ة ( ِب اٌّمٖٛك ثبٌَبػبد اٌَذ ٚإٌَٛاد اٌَذ ؟ 

 ) عـ ( ِب اٌؾٍُ اٌنٞ ٌُ ٠فبهق ف١بي ِٕزٖو ٛٛاي ؽ١برٗ اٌؼَىو٠خ ؟ 

    ٝ وً اٌزٛلؼبدٍاٌَبػخ رمبهة اٌضب١ٔخ ظٙوا ٚػٍٝ غ١و أزظبه ٠قوط اٌّبهك اٌّٖوٞ ِٓ لّمّٗ ؛ ِؾطّب وً اٌم١ٛك ِٚزفٛلب ػ

 ـ ِفوك ) اٌم١ٛك ( ...................ٕـ اٌّواك ثـ ) اٌّبهك اٌّٖوٞ ( ................... ٔ:   ٟ ) أ ( أوًّ ِب ٠ؤر

 ) ة ( ِزٝ فوط اٌّبهك اٌّٖوٞ ِٓ لّمّٗ ؟ ِٚزٝ فؼً ؟ 

 ) عـ ( ػالَ ٠لي لٌٛٗ ) ػٍٝ غ١و أزظبه ( ؟ 

 ) ك ( ٙوة ِٕزٖو اٌّضً فٟ اٌٛفبء ٚاإلفالٓ ٌٖل٠مٗ . كًٌ ػٍٝ مٌه .

ّٖذ ٠ٍف اٌّىبْ، اٌَبػخ رمبهة اٌضب١ٔخ ظٙوا ٚػٍٝ غ١و أزظبه ٠قوط اٌّبهك اٌّٖوٞ ِٓ لّمّٗ ؛ ِؾطّب وً اٌم١ٛك ِٚزفٛلب اٌ

 ٝ وً اٌزٛلؼبدٍػ

       رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ٌم١بكح ( ـ ِفوك ) اٌم١ٛك ( ) اٌم١ل ـ اٌمبئل ـ إـ ِؼٕٝ ) ٠ٍف ( ) ٠ؾبٚه ـ ٠ّأل ـ ٠ؼٛك (       ٔ

 ) ة ( ِبما ؽٍّذ اٌؼجبهح ِٓ اٍزؼلاكاد اٌمزبي ؟

 ) عـ ( ِب ا١ٌٖؾبد اٌزٟ أٍٛمٙب اٌغٕٛك ؟ ِٚب أصو٘ب ػٍٝ اٌؼلٚ ؟ 

 ) ك ( ثؼل وُ ٍبػخ رؾمك إٌٖو اٌؼظ١ُ ؟ 

١وح ٚريٌيي األهٗ ّٚوع اٌغٕٛك اٌجٛا١ْ١ٍٍلْٚ عَٛه اٌؼجٛه ؛ ٚأطٍمذ ١ٕؾبرُٙ ٘بكهح : هللا أوجو .. هللا أوجو ؛ رجبهن اٌَّ

 رؾذ أللاَ اٌؼلٚ

       رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ ِواكف ) ٘بكهح ( )  ل٠ٛخ ـ غي٠وح ـ ػب١ٌخ ( ٕـ ِٚبك ) اٌجٛاًٍ ( ) اٌْوفبء ـ اٌغجٕبء ـ اٌٚؼفبء (     ٔ

 ـ و١ف رؾمك إٌٖو ٌّٖو فٟ ِؼووخ أوزٛثو اٌؼظ١ّخ ؟ ٔ) ة ( 

 جٛاًٍ ٌّمبرٍخ األػلاء ٚاٍزوكاك ١ٍٕبء ؟ ـ ِزٝ أطٍك اٌغٕٛك إٌ

 ( أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلى : ( أمام العبارة الصواب , وعالمة ) ضع عالمة )(  د ) 
 ـ فٟ ٍج١ً رؾم١ك إٌٖو رغٕٟ اٌْغبػخ ػٓ اٌزقط١ٜ ا١ٌٍَُ .                                   )     ( ٔ

 ٖل٠مٗ ِغب٘ل .                                                 )      (ـ اٍزطبع ِٕزٖو أْ ٠ضؤه ٌٕٛٛٗ ٌٕٚ

اٌّٖذ ٠ٍف اٌّىبْ، اٌَبػخ رمبهة اٌضب١ٔخ ظٙوا ٚػٍٝ غ١و أزظبه ٠قوط اٌّبهك اٌّٖوٞ ِٓ لّمّٗ ؛ ِؾطّب وً اٌم١ٛك ِٚزفٛلب 

 ٝ وً اٌزٛلؼبدٍػ

 لّمُ ( ) ِقجؤ ـ َِىٓ ـ ِوِٝ (  ـ اٌّواك ثـ )ٔ     رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ : ) أ (

 ـ عّغ ) اٌّبهك ( ) اٌّٛاهك ـ اٌّوكح ـ اٌّواه٠ل ( ٖ           ـ ِفوك ) اٌم١ٛك ( ) اٌم١ل ـ اٌمبئل ـ اٌم١بكح (ٕ

 ) ة ( ِزٝ فوط اٌّبهك اٌّٖوٞ ِٓ لّمّٗ ؟ ِٚبما فؼً ؟ 

 ٌّٖو١٠ٓ ٚاألػلاء . ٚٙؼ مٌه . ) عـ ( ) هللا أوجو ـ هللا أوجو ( ٌٙب أصو ٍؾوٞ فٟ وً ِٓ اٌغٕٛك ا

 ـ ِٓ ٔٔ ) ١ٍٕبء أهٗ اٌف١وٚى (ٕ
 رؾـــ١ـٝ موــــــوٜ اٌْـــــٙلاء ٚٛـــــ١ٛه فٚــو فــٛق األفـك

 ٠ؾـــ١ــٝ أغـــٍـٟ األٍـــّــــبء ٚغـــٕبء فـــــٛق ّفبٖ اٌؾـــٛه
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 ٕٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 
 ــٛاكٞرـؼــٛك اٌــٝ ٕـــله اٌــــ ٍـ١ـــٕبء ر١ّـــّخ ٚاكٞ إٌـــ١ً

 ٠ــٖــــــت وــــئًٚ األٙــٛاء ٍـــ١ٕبء رؼــــٛك ٍٚبلٟ إٌــٛه

 ٠وفـــوف ثـ١ـٓ األؽــــــ١ـــــبء ٚؽـــــــّبَ أث١ــــــ٘ ِــضً إٌٛه

 
 ١ٍـــٕبء فـــ١ــٛي ػـــوثـــــ١خ ٍـــ١ٕبء ػـــوًٚ ثـل٠ٚــــــخ 

 ـؼ م٘ـــجــــ١خٍٚــٕـبثً لـــّــ ٍـــــ١ٕبء ؽـــــّبِبد ث١ــ٘

 
 وكـــنـوز عــقـــٌق سـحـرٌــــة ســــٌناء منــاجــم فـــٌــروز

 تـعــود إلــى صـــدر الــــــوادي سـٌـــناء تمٌـــمة وادي النـــٌل

 
 ١ٍـــٕبء فـــ١ــٛي ػـــوثـــــ١خ ٍـــ١ٕبء ػـــوًٚ ثـل٠ٚــــــخ 

 لـــّـــؼ م٘ـــجــــ١خ ٍٚــٕـبثً ٍـــــ١ٕبء ؽـــــّبِبد ث١ــ٘

 فــٛق ٙــفــبف ٚهك٠ــــــــــخ ٚعـــــلاٚي ِـــٓ ػـطـو هلواق   

 ٚوـــٕـٛى ػــمـــ١ك ٍـؾـو٠ــــخ ٍــــ١ٕبء ِٕــبعــُ فـــ١ــوٚى
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 ٕٕ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 وكـــنـوز عــقـــٌق سـحـرٌــــة ســــٌناء منــاجــم فـــٌــروز

 ــود إلــى صـــدر الــــــواديتـع سـٌـــناء تمٌـــمة وادي النـــٌل

 
 ١ٍـــٕبء فـــ١ــٛي ػـــوثـــــ١خ ٍـــ١ٕبء ػـــوًٚ ثـل٠ٚــــــخ 

 ٍٚــٕـبثً لـــّـــؼ م٘ـــجــــ١خ ٍـــــ١ٕبء ؽـــــّبِبد ث١ــ٘

 
 وكـــنـوز عــقـــٌق سـحـرٌــــة ســــٌناء منــاجــم فـــٌــروز

 تـعــود إلــى صـــدر الــــــوادي ــٌلسـٌـــناء تمٌـــمة وادي النـ

 
 رؾـــ١ـٝ موــــــوٜ اٌْـــــٙلاء ٚٛـــــ١ٛه فٚــو فــٛق األفـك

 ٠ؾـــ١ــٝ أغـــٍـٟ األٍـــّــــبء ٚغـــٕبء فـــــٛق ّفبٖ اٌؾـــٛه

 
 ١ٍـــٕبء فـــ١ــٛي ػـــوثـــــ١خ ٍـــ١ٕبء ػـــوًٚ ثـل٠ٚــــــخ 

 ٍٚــٕـبثً لـــّـــؼ م٘ـــجــــ١خ ـّبِبد ث١ــٍ٘ـــــ١ٕبء ؽــــ

 فــٛق ٙــفــبف ٚهك٠ــــــــــخ ٚعـــــلاٚي ِـــٓ ػـطـو هلواق   
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 ٖٕ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 
 رــغــطٝ ٚعــــــٗ اٌٖـــؾـــواء ٚغٖــْٛ ِـــٓ ّــغو اٌي٠زــْٛ    

 رؾـــ١ـٝ موــــــوٜ اٌْـــــٙلاء ٚٛـــــ١ٛه فٚــو فــٛق األفـك

 ٠ؾـــ١ــٝ أغـــٍـٟ األٍـــّــــبء فـــــٛق ّفبٖ اٌؾـــٛه ٚغـــٕبء

 
 رـؼــٛك اٌــٝ ٕـــله اٌــــــٛاكٞ  ٍـ١ـــٕبء ر١ّـــّخ ٚاكٞ إٌـــ١ً

 ٠ــٖــــــت وــــئًٚ األٙــٛاء  ٍـــ١ٕبء رؼــــٛك ٍٚبلٟ إٌــٛه   

 
 ـــــ١خ١ٍـــٕبء فـــ١ــٛي ػـــوث ٍـــ١ٕبء ػـــوًٚ ثـل٠ٚــــــخ 

 ٍٚــٕـبثً لـــّـــؼ م٘ـــجــــ١خ ٍـــــ١ٕبء ؽـــــّبِبد ث١ــ٘

 فــٛق ٙــفــبف ٚهك٠ــــــــــخ ٚعـــــلاٚي ِـــٓ ػـطـو هلواق   

 

 
 رــغــطٝ ٚعــــــٗ اٌٖـــؾـــواء ٚغٖــْٛ ِـــٓ ّــغو اٌي٠زــْٛ    

 وٜ اٌْـــــٙلاءرؾـــ١ـٝ موــــــ ٚٛـــــ١ٛه فٚــو فــٛق األفـك

 ٠ؾـــ١ــٝ أغـــٍـٟ األٍـــّــــبء ٚغـــٕبء فـــــٛق ّفبٖ اٌؾـــٛه
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 ٕٗ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 
 رؾـــ١ـٝ موــــــوٜ اٌْـــــٙلاء ٚٛـــــ١ٛه فٚــو فــٛق األفـك

 ٠ؾـــ١ــٝ أغـــٍـٟ األٍـــّــــبء ٚغـــٕبء فـــــٛق ّفبٖ اٌؾـــٛه

 
 ـٕبء فـــ١ــٛي ػـــوثـــــ١خ١ٍــ ٍـــ١ٕبء ػـــوًٚ ثـل٠ٚــــــخ 

 ٍٚــٕـبثً لـــّـــؼ م٘ـــجــــ١خ ٍـــــ١ٕبء ؽـــــّبِبد ث١ــ٘

 
 ١ٍـــٕبء فـــ١ــٛي ػـــوثـــــ١خ ٍـــ١ٕبء ػـــوًٚ ثـل٠ٚــــــخ 

 ٍٚــٕـبثً لـــّـــؼ م٘ـــجــــ١خ ٍـــــ١ٕبء ؽـــــّبِبد ث١ــ٘

 
 ــنـابل قـــمـــح ذهـــبــــيةوس ســـــيناء حـــــمامات بيــض

 فــىق ضــفــاف ورديــــــــــة وجـــــداول مـــن عـطـر رقراق   
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 ٕ٘    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ـ ِٓ ٔٔ ) موو٠بد أوزٛثو (ٖ

اْ ٠َٛ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو صّوح ر١ُّٖ ّؼت ٚإواهٖ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌىو٠ّخ ، ٚرٚؾ١خ عٕٛك ثٛاًٍ للِٛا أهٚاؽُٙ  ثغ١و ؽَبة 

هعبي ؽٍّٛا األِبٔخ ث١ٍبلٍخ ٚعلاهٍح ٚعالٍي.. أٗ فوٕخ ٌزؾ١خ اٌيػّبء .. أٗ ٠َٛ إٌٖو..  ٠َٚٛ اٌؼظّخ..   فلاء ٌٍٛٛٓ ، ٚرلث١و

 ٠َٚٛ اٌزفى١و..  ٠َٚٛ األًِ..

 
اْ ٠َٛ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو صّوح ر١ُّٖ ّؼت ٚإواهٖ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌىو٠ّخ ، ٚرٚؾ١خ عٕٛك ثٛاًٍ للِٛا أهٚاؽُٙ  ثغ١و ؽَبة 

 ، ٚرلث١و هعبي ؽٍّٛا األِبٔخ ث١ٍبلخٍ  فلاء ٌٍٛٛٓ

 
ٚرٚؾ١خ عٕٛك ثٛاًٍ للِٛا أهٚاؽُٙ  ثغ١و ؽَبة فلاء ٌٍٛٛٓ ، ٚرلث١و هعبي ؽٍّٛا األِبٔخ ث١ٍبلٍخ ٚعلاهٍح ٚعالٍي.. أٗ فوٕخ 

 ٌزؾ١خ اٌيػّبء .. أٗ ٠َٛ إٌٖو..  ٠َٚٛ اٌؼظّخ..  ٠َٚٛ اٌزفى١و..  ٠َٚٛ األًِ..

 
جْبه ٠غٟء  ٠َٛ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ِؾطخ ٔيٚك ِٕٙب ثبٌطبلخ ٚاٌّٙخ ٚاألًِ فٟ ٛو٠ك اٌجٕبء ٚاٌزؼ١ّو ِىٍال ثبٌجْو ٚاالٍز

 ٚاٌؾو٠خ ٠غٟء ؽبِال أ١ٛت اٌنوو٠بد
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 ٕٙ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

اْ ٠َٛ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو صّوح ر١ُّٖ ّؼت ٚإواهٖ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌىو٠ّخ ، ٚرٚؾ١خ عٕٛك ثٛاًٍ للِٛا أهٚاؽُٙ  ثغ١و ؽَبة 

 ث١و هعبي ؽٍّٛا األِبٔخ ث١ٍبلٍخ ٚعلاهٍح ٚعاليٍ فلاء ٌٍٛٛٓ ، ٚرل

 
اْ ٠َٛ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو صّوح ر١ُّٖ ّؼت ٚإواهٖ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌىو٠ّخ ، ٚرٚؾ١خ عٕٛك ثٛاًٍ للِٛا أهٚاؽُٙ  ثغ١و ؽَبة 

 فلاء ٌٍٛٛٓ

 
 ََ ْٛ َ٠ َّْ َوحُ أوزٛثو  ٙ"ا َّ َواِهٖ َػٍٟ اٌَؾ١بِح اٌَىو٠ِّخ  صَ ْٕ ا َٚ ْؼٍت  َّ  ُ١ّ ْٖ ًَ لَلَِّٛا رَ ٍِ ِؾ١خُ ُعٍٕٛك ثٛا ْٚ رَ َٚ  ،ُُٙ اَؽ َٚ ََبة  أَْه ثَِغ١ِْو ِؽ

ٍُٛا  فَِلاءً  َّ رَلث١ُو ِهَعبٍي  َؽ َٚ  ، ِٓ َٛ َٛ ٍْ خُ ٌِزَؾ١خ اٌيػّبء ، أٗ  األِبٔخَ ٌِ َٕ َعالٍي ، أٗ فُْو َٚ َعَلاَهٍح  َٚ إٌٖو ، ٠َٚٛ  ٠َٛث١ٍبلٍخ 

 اٌؼظخ ، ٠َٚٛ اٌزفى١و ، ٠َٚٛ األًِ "

  ٓاٍزؾمبق " ِٚفوك " اٌؼظبد" ٚعّغ " اٌيػ١ُ"  -ّغؼبْ –فموح : ِواكف " اٌوعبء ٘بد ِٓ اٌ-أ

 "للِٛا أهٚاؽُٙ" ِب اٌغّبي فٝ ٘نا اٌزؼج١و ؟

 ٓأٍٍٛثبً ِئولاً  -ٔ٘بد ِٓ اٌفموح :  -ط  

               ٓػجبهح رلي ػٍٝ كٚه لبكح ِٖو فٝ رؾم١ك إٌٖو -ٕ

  ٓأػوة ِب رؾزٗ فٜ -ك      

ْٓ "إٌُُّٛه  ِِ ْٓ األْػ١َبك ، ٚرَُواصَبً  ِِ ِٖ ِػ١لاً  ََ ٚاٌُغجَبه ، فبٍزٛٞ" ا١ٌَٛ " ثبٔغبِى َكاً اٌُغ١ٛ جَلِّ ُِ ُِٙو  ٠ُْج َٚ َٟء  ِٚ َ٠ َٚ  ُ٘ غبك، ٠َف١ ِْ  األ

رُزَ  َٚ ْٓ َعل٠ٍل ،  ِِ حَ  رٗ فُزَِؾْذ َٔٛافُن ٌِزَزَلفََّك ِٕٙب اٌِؼيَّ َّٛ ثِمُ َٚ َّْغبػخ ٚإٌِّظبَ ،  َياً ٌإلهاكح ٚاٌ ِْ َه ارِٗ ، َٚ َٛ َْ َٔ َٚ ِو  ْٖ ََ إٌَّ ْٔغب بثَِغ أَ

 َٚ َٛ اٌجَْؼِش  ًٍ َْٔؾ بٌُٙب ، ٌْكِّ َٛو٠ٍك  ٠َٛٛ َّ ْ٘ ٍَ َٛبَي اِ َِ كاػ١خ ًاٌُؼمَٛي ٚاٌمٍَُٛة ٌٍزَّوو١ي ػٍٟ ُّ٘ٛ ََّال ِّٙلح ٌٍ َّ ِٗ فٟ ُِ ٛ إٌُّٙ

بهٚؿ ." َّٖ ْٕطٍٍَِك ثمِٛح اٌ ُِ ٍو  ْٖ جبِق َػ ٍِ 

 ٓاٌٖبهٚؿ "  فٝ عًّ ِٓ ػٕلن -ػخ " ٚعّغ " أغبى ٘بد ِواكف " ٠جٙو " ِٚٚبك " اٌْغب

 ِب ّؼٛهن ٚأٔذ رموأ اٌفموح اٌَبثمخ ؟               

 ٓٚث١ٓ ٍو عّبٌٗ ٓافزو رؼج١واً أػغجه 

 ِب ػاللخ لٌٛٗ " ٌْك ٛو٠ك ٠ًٛٛ ٔؾٛ اٌجؼش " ثّب لجٍٗ ؟

ثبٌطبلخ ٚاٌّٙخ ٚاألًِ فٟ ٛو٠ك اٌجٕبء ِىٍال ثبٌجْو ٚاالٍزجْبه ٠غٟء  ٠َٛ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ِؾطخ ٔيٚك ِٕٙب )) 

 ٚاٌزؼ١ّو ٚاٌؾو٠خ ٠غٟء ؽبِال أ١ٛت اٌنوو٠بد((

 ِفوك) اٌنوو٠بد( -ٗعّغ )اٌؾو٠خ(       -ٖ      ِٚبك)األًِ(  -ِٕؼٕٝ)ِىٍال(           – ٔأ (( ٘بد ِب ٠ؤرٟ:    

   ة(( و١ف ٠ؤرٟ ٠َٛ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ؟ ٚثُ ٔزيٚك ِٕٗ ؟ ِٚبما ٠ؾًّ ِؼٗ؟

 ط(( ِب اٌغّبي فٟ  )٠غٟء ؽبِال أ١ٛت اٌنوو٠بد (؟
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 9ٕ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 اٌمٛاػل ٚاٌزله٠جبد إٌؾ٠ٛخ

 

 

 

 

 

 

 



 1029 النهائية المراجعة األول الدراسي الفصل اإلعدادي الثاني للصف العربية اللغة في عاصم ابن سلسلة

 0ٕ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
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 1ٕ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
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 ٖٓ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
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 ٖٔ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 

 

 

 

 
 فرٌسة لهذا األجنبى الغاصب, أبى أن ٌلقى سالحه بالده البطل المصرى لم تخدعه هذه األلفاظ البراقة وأبى أن ٌترك هذا ولكن

  . نابلٌون وأرسلوه للقاهرة لمحاكمته رجال والمجاهدٌن حتى قبض علٌه األحرار من ٌده وعاد ٌكافح على رأس بقٌة من

          ( أعرب ما تحته خط . أ)  

 : )ب( استخرج من الفقرة
فعال معربا وآخر  –ر مبنٌا اسما معربا وآخ – حاال مفردة –حاال جملة وحولها إلى مفردة  –مفردا مرفوعا وآخر مرفوعا  نعتا) 

 .) معطوفا مجرورا –اإلعرابً  نعتا شبه جملة وبٌن محلها –مبنٌا 
  :ج( اختر الصواب من بٌن القوسٌن)
 (عاطفة –جازمة  –أنت طٌب ال شرٌر . نوع )ال( ) نافٌة   - ٔ
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 ٕٖ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 (جملة اسمٌة –جملة فعلٌة  –محمد طالب أفكاره مرتبة النعت هنا نوعه : ) مفرد   - ٕ
 . ( الواو والضمٌر معا –الضمٌر فقط  –انطلق الجٌش وهو ٌسرع . الرابط هنا ) الواو فقط   - ٖ

وتتطهر القلوب فٌا بنى اجتنب المعاصى , فمن ٌبتغ  النفوس صاحبه , به تسمو فهو ٌزٌن اإلٌمان نور ٌهتدى به المؤمن ,

  .عاش فً أمن ربه فى طاعة اإلنسان وجه هللا ٌنل الفضل العظٌم , وكلما اجتهد
 

                    ( أعرب ما تحته خط .  أ) 

  : )ب( استخرج من الفقرة السابقة ما ٌأتى
نعتا  –ها عحاال وبٌن نو –ومحلها  نعتا جملة وبٌن نوعها –أسلوب شرط واذكر أركانه  -صحٌحاً وآخر معتالً أجوف  فعالً ) 

 . )متعدٌا فعال الزما وآخر –فعال معربا واجعله مبنٌا  –فعال مبنٌا  –نٌا وآخر مب اسما معربا –مفردا وبٌن عالمة إعرابه 
 : ( فرق بٌن إعراب ما تحته خط مبٌنا السبب ج) 
  . لعان ال عظٌم الخلق محمد  - ٕ                                     عظٌم الخلق بل لعانا ما كان محمد  - ٔ

ٌعلمون, فاعمل  وكان األنبٌاء األدٌان بركب التقدم وقد حثت علٌه اللحاقمحاولة  ترتقى األمم والشعوب به شرف العمل إن

  . المشاركة الفعالة فى بناء أمة ونهضة فً أحلى صورهما شرف ٌنل لتتفوق فمن ٌعمل بإخالص الطالب أٌها

 ( أعرب ما فوق الخط .  أ) 

عالمته  نعتا مفردا وبٌن -أسلوب شرط  – معتال وبٌن نوعه فعال –صحٌحا وبٌن نوعه  فعال : )ب( استخرج من القطعة ما ٌأتى

اسما معربا وآخر  –فعال معربا وآخر مبنٌا  –إلى جملة  حاال مفردة وحولها –نعتا جملة وبٌن نوعها ومحلها والرابط فٌها  –

 . نعتا شبه جملة وبٌن محله –وآخر مرفوعا  معطوفا مجرورا –مبنٌا 

 . عد أبنابها( ضع )لم( بدال من )لن( وغٌر ما ٌلزمج( )لن تنمو مصر إال بسوا)

 : د( فرق بٌن إعراب ما تحته خط فٌما ٌأتً) 

 ٌتراجع رأٌت عدوا  - ٕ                                    ٌتراجع رأٌت العدو  - ٔ

  . مقصرةسلمى مجتهدة ال   - ٗ                             فً أداء واجبك  تقصرال   - ٖ

 .رسمت لوحة معبرة  – ٕقابلت صدٌقا ٌضحك                   - ٔهـ ( اجعل النعت حاال فٌما ٌلً :  )

 

 
فٌعٌش وهو  تطوراً المتمٌزة وٌمنحه القدرة لٌصبح أكثر  شخصٌتهفهو ٌحقق لإلنسان  تنهض به األمم , مقٌاسالعمل الجاد " 

 "  عمله ال متهاوناً  فً مخلصاً عامل مطمبن ولٌست األمة بقادرة على النهوض ما لم ٌكن ال

 أعرب ما تحته خط.  -أ
  -: ٌلىمن الفقرة السابقة ما  استخرج -ب
 . ذكر الرابطاحاالً جملة و -ٕ   . سماً مبنٌاً وآخر معرباً ا -ٔ
 . فعالً مبنٌاً وآخر معربا -ٗ  اإلعرابً. ذكر محلها انعتاً جملة و -ٖ
 . معطوفاً وأعربه -٘
  -حسب المطلوب بٌن القوسٌن : أتًٌأجب عما  -ج
  جعل الحال مفردة وغٌر ما ٌلزم()ا . الحدابق وهم ٌتأملون األشجار فًٌتنزه الناس  -ٔ

  ()اجعل النعت حاالً   . ٌدعو اإلنسان هللا أن ٌرزقه الخٌر الوفٌر -ٕ
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 ٖٖ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
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 ٖٗ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 

 

 

 

 

 
 اختر اإلجابة الصحٌحة:

 شبه جملة ( –جملة  –)نعت مفرد      عظٌم                                    المصريالجندي -ٔ
 شبه جملة ( –جملة  –)نعت مفرد                                              متمٌزهذا العب -ٕ
 شبه جملة ( –جملة  –مكروه                                     )نعت مفرد  الظالمإن الحاكم -ٖ
 شبه جملة ( –جملة  –) نعت مفرد                                     المجتهدٌن مررت بالعمال  -ٗ
 شبه جملة ( –جملة  –) نعت فرد                                             مخلصزارنً صدٌق  -٘
 بسم هللا الرحمن الرحٌم .فً العبارة                                ) نعت واحد _ نعتان _ ثالثة(-ٙ
 هما معا ( –اسمٌة  –ة                                                           )  جملة فعلٌة النعت الجمل -1
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 ٖ٘    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 ال ٌحتاج رابط ( –النعت الجملة                                                        ) ٌحتاج الً رابط -8
 نكرة ( –ة ف) معر                          بعد                ٌأتًالنعت الجملة  -0

 جملة فعلٌة ( –نعت                                    ) جملة اسمٌة  اسلوبه رابعقرأت كتابا -ٓٔ
 جملة فعلٌة ( –. نعت                            ) جملة اسمٌة  ٌحسن الكالمحضر الٌنا ضٌف  -ٔٔ
 جر ( –نصب  –ل              )رفع نعت جملة فً مح ٓ كالمه صادقتعاونت مع زمٌل   -ٕٔ
 جر( –نصب  –نعت جملة فً محل                    )رفع  ٓ ال ٌكرم الضٌفأخوك رجل   -ٖٔ
        جر(                                                         –نصب  –نعت جملة فً محل                  )رفع  ٓ  اسمه الرٌانإن فً الجنة بابا  -ٗٔ
 هما معا ( –ظرف  –النعت شبه الجملة .                                                      )جار ومجرور  -٘ٔ
 ال ٌحتاج الى رابط ( –النعت شبه الجملة  .                                        )ٌحتاج الى رابط  - - ٙٔ
 هما معا (  –معرفة  –)نكرة                             بعد . ٌأتًالنعت شبه الجملة   -    - 1ٔ
 جر (  –نصب  –نعت شبه جملة فى محل       )رفع ٓ  فى المدرسةالتقٌت بصدٌق -8ٔ
 جر( –نصب  –نعت شبه جملة فى محل  )رفع ٓ   بٌن الطالبحضر مدٌر  -0ٔ

 ومجرور ( جار  –نعت شبه جملة           )ظرف ٓ من الصالحٌنعرفت رجال  -ٕٓ 
 هى (  –هو  –النعت الجملة به رابط هو )ها  ٓ عناصرها مرتبةكتبت رسالة  -ٕٔ
 خبر ٌظل ( -حال   –) نعت جملة                          ٌٓحمى الوطنسٌظل جٌشنا  -ٕٕ
 هما معا ( –الفظها سهلة  –النعت ) العربٌة    ٓ الفاظها سهلةلغتنا العربٌة لغة  – ٖٕ
 المخلص (   –العالم  –النعت هو               )هو ٓالعالم المخلص   هذا هو  -ٕٗ
 خبر (         -حال   –.  اسم إشارة مبنى فى محل نصب  ) نعتهذهقرأت القصة  -ٕ٘
 خبر (    -حال   –حضر.   اسم موصول مبنى فى محل جر  ) نعت لذىالتقٌت بالضٌف ا -ٕٙ
 متفوقة(     -الجمٌلة   -)  مدرستنا  مدرستنا الجمٌلة متفوقة النعت هو -1ٕ
 مخلصٌن ( -المخلصون  -زمالؤك.............. .النعت هو.     )  مخلصون زارنً -8ٕ
 هما معا( -الواسعات -زرت المٌادٌن .................النعت هو.    ) الواسعة -0ٕ
 مجرور( -منصوب–محبوب. نعت) مرفوع  األمٌنالمعلم  -ٖٓ
 مجرور( -منصوب–.نعت) مرفوع  عظٌمل إن أباك رج -ٖٔ
 مجرور( -منصوب–ماهرون. نعت) مرفوع  األوفٌاءأطباء مصر  -ٕٖ
 مجرور( -منصوب–نشٌطون . نعت) مرفوع  الجدٌدعمال المصنع  -ٖٖ
 مجرور( -منصوب–. نعت ) مرفوع الممتعةشاهدت المباراة  -ٖٗ
 ور (مجر -منصوب–.معطوف ) مرفوع  النصوصذاكرت النحو ثم ـ ٖ٘
 مجرور ( -منصوب–.معطوف) مرفوع  المدٌرجاء المعلمون فـ ٖٙ
 مجرور ( -منصوب–معطوف) مرفوع  السٌارةسأذهب بالقطار أو ـ 1ٖ
 مجرور( -منصوب–معطوف) مرفوع  الجٌراناألصدقاء و  ـ زارن8ًٖ
 مجرور( -منصوب–معطوف) مرفوع  الكسولالمجتهد ال  فاز بالجابزةـ 0ٖ
 مجرور( -منصوب–معطوف) مرفوع  الصادقب لكن ال تصاحب الكاذـ ٓٗ
 مجرور( -منصوب–معطوف) مرفوع  الرٌاضةابدأ بالعلوم بل ـ ٔٗ
 مجرور( -منصوب–معطوف) مرفوع  األشرارأصاحب األخٌار ال ـ ٕٗ
 مجرور( -منصوب–د.)معطوف مرفوع محموخرج أحمد و ـ ٖٗ
 مبتدأ ( -منصوب–جالس)معطوف مرفوع  محمودخرج أحمد و ـ ٗٗ
 حرف نفى (–حرف نهى  -ال أحب الكاذبٌن .ال حرف ) عطفـ ٙٗ
 صدٌقتٌن ( -طالبٌن -صاحبت طالبتٌن بل ) طالبانـ 1ٗ
 الباطل(-الحق -نلتزم بمبادئ الحق ال الباطل .المعطوف علٌه .)بمبادئـ 8ٗ
 ( الحرب .  بل -لكن -) الٓنرٌد السالم ............ـ ٓ٘
 مجرور( -منصوب–مرفوع ) معطوف  . الذلز بل جعمن ٌفرط فى حرٌته ٌصٌبه الـ ٔ٘
 أمٌِن (–أمٌنا  -ال أصاحب خابنا لكن ) أمٌنـ ٕ٘
 مدٌرٌن ( -معلمٌن -فى مدرستنا معلمات و ) معلمونـ ٖ٘
 الفالحون ( -المهندسٌن -ذهبت إلى العمال ال ) المهندسونـ ٗ٘
 بالكسرة (                             -بالٌاء -) بالفتحةٓوب .                          حال منص مسرعاً أقبل التلمٌذ ـ ٘٘
 بالكسرة ( -بالٌاء -) بالفتحةٓ.                حال منصوب مسروراتطالبات الشاهدُت ـ ٙ٘
 بالكسرة ( -بالٌاء -) بالفتحةٓ.                     حال منصوب  مخلصٌنً أدٌنا العمل ـ 1٘
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 ٖٙ    اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي
 

 بالكسرة ( -بالٌاء -) بالفتحةٓ. حال منصوب  للتقدم جاهدةتسعً مصر ـ 8٘
 بالكسرة ( -بالٌاء -) بالفتحةٓحال منصوب  منتصرٌنعاد الفرٌقان ـ 0٘
 ثالثة أحوال( -حاالن اثنان -العبارة ) حال واحد فً شاهدت الطالب واقفٌن قلقٌن.ـ ٓٙ
 مخلصا(  -الدرس –ا. صاحب الحال )  المعلم مخلصٌشرح المعلم الدرس ـ ٔٙ
 ضاحكتٌن   (  -الفابزتٌن  -صاحب الحال )  الجمهور   ضاحكتٌناستقبل الجمهور الفابزتٌن ـ ٕٙ
 فوق (  -العصفور -شاهدت العصفور فوق الشجرة صاحب الحال ) تاء الفاعلـ ٖٙ
 سعٌدا ( -األصدقاء   -أزور األصدقاء سعٌدا. صاحب الحال) ضمٌر مستتر أناـ ٗٙ
 خاشعٌن ( -القرآن    - بارز نا ب الحال) ضمٌرقرأنا القرآن خاشعٌن صاحـ ٘ٙ
 شبه جملة ( –جملة  –نوع الحال )مفرد  أصلى منشرح الصدر.ـ ٙٙ
 شبه جملة ( –جملة اسمٌة –سمعت القارئ صوته جمــــــٌل نوع الحال )مفرد ـ 1ٙ
 ( شبه جملة –جملة اسمٌة  –أعجبتنً المدٌنة شوارعها نظٌفة         نوع الحال )مفرد ـ 8ٙ
 شبه جملة ( –جملة فعلٌة  –شاهت الطالب وقد أقبل علً المذاكرة  نوع الحال )مفرد ـ 0ٙ
 شبه جملة ( –جملة فعلٌة  –ون عملهم  نوع الحال )مفرد نتقشاهد المعلمٌن ٌـ 1ٓ
 شبه جملة ( –جملة فعلٌة  –وضعت المجلة علً الحابط         نوع الحال )مفرد ـ 1ٔ
 شبه جملة ( –جملة فعلٌة  –منضدة          نوع الحال )مفرد وجدت الكتاب فوق  ـ 1ٕ
 الواو والضمٌر ( -واو الحال –أ بصرت الطابر تهبط                      الرابط هو ) ضمٌر المستتر هً ـ 1ٖ
 الواو والضمٌر ( -واو الحال –حفظت القرآن وأنا صغٌر            الرابط هو ) الضمٌر أنا ـ 1ٗ
 الواو والضمٌر ( -واو الحال –إلى مكة والشمس تغرب      الرابط هو ) ضمٌروصلت ـ 1٘
 معنوي ( –ٌفوز ٌفوز المجتهد                                                              ) توكٌد لفظً ـ 1ٙ
 معنوي ( –) توكٌد لفظً       المعلم المعلم مفٌد                                                          ـ 11
 معنوي ( –هللا اكبر هللا اكبر                                                                 ) توكٌد لفظً ـ 18
 مجرور ( –منصوب  –نحب الصدق الصدق .توكٌد لفظً                                             ) مرفوع ـ 10
 مجرور ( –منصوب  –منتصر توكٌد معنوي                                             ) مرفوع  نفسهالعدل ـ 8ٓ
 مجرور ( –منصوب  –معنوي                                     ) مرفوع  دجابزة توكٌا عٌنهمنحنا الطالبة  ـ8ٔ
 مجرور ( –منصوب  –) مرفوع          . توكٌد معنوي                         نفسهاستمعت الى الشٌخ  ـ8ٕ
 ( باأللف –: توكٌد معنوي مرفوع                              ) بالضمة كالهما نجح التلمٌذان  -8ٖ

 بالٌاء ( – باأللف: توكٌد معنوي منصوب                         ) كلتٌهما قطفت الثمرتٌن  -8ٗ 
 بالكسرة ( –ٌد معنوي مجرور                   ) بالٌاء استمعت الى المعلمٌن كلٌهما : توك -8٘
 ( خبر –معنوي  –متعادالن                                                     ) توكٌد لفظً  كالهماالفرٌقان  -8ٙ
 مبتدأ ثان ( –معنوي  –ٌد لفظً ا متعادل                                                       ) توككالهمالفرٌقان  -81
 معنوي ( –) توكٌد لفظً                                                          جمٌعهم نجح الطالب  -88
 معنوي ( –) توكٌد لفظً                                                     كلهنتحدثت مع المعلمات  -80
 ( باأللف –.توكٌد معنوي مرفوع                               ) بالضمة هما أنفسالتقى الفرٌقان  -0ٓ
 بالٌاء ( – باأللفماهرون: توكٌد معنوي منصوب                    )  أنفسهمإن الالعبٌن  -0ٔ
 أنفسهن( -اكلتٌهم -الطالبات ...............ناجحات.                                              ) كلهم -0ٕ
 مجزوم ( –منصوب  –لن نترك نترك فلسطٌن للٌهود . توكٌد لفظً                              ) مرفوع  -0ٖ
 مجزوم ( –منصوب  –لتذاكر تذاكر دروسك . توكٌد لفظً                                       ) مرفوع  -0ٗ
 بالكسرة ( -باأللف –) بالضمة                          . توكٌد معنوي مرفوع  كالهماتصادم القطاران  -0٘
 بالكسرة ( -باأللف –. توكٌد معنوي مجرور.                       ) بالضمة كلهاقرأت عن الكتب  -0ٙ
 فاعل ( -مفعول -معنوي) توكٌد ٓالناجحٌن.                                                 كل علممكرم ال -01
 اسم استفهام ( -اسم شرط –) اسم موصول  ٓغشنا فلٌس منا منـ 08
 اسم استفهام ( -اسم شرط –صدٌقك؟       ) اسم موصول  منـ 00

 اسم استفهام ( -اسم شرط –ٌزورنا .) اسم موصول  مننكرم ـ ٓٓٔ
 اسم استفهام ( -اسم شرط –اسمك؟ .) اسم موصول  ماـ ٔٓٔ
 اسم استفهام ( -اسم شرط –سم موصول تفعل من خٌر تنل ثوابه. ) ا ماـ ٕٓٔ
 اسم استفهام ( -اسم شرط –) اسم موصول  ٓقلت ما ـ أعجبنًٖٓٔ
 اسم استفهام ( -تعجبٌة –أجمل الربٌع ! ) اسم موصول  ماـ ٗٓٔ
 اسم استفهام ( -نافٌة   –كذبت أبدا. ) اسم موصول  ماـ ٘ٓٔ
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9ٖ  اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه ، اٌْولٟ ػّواْ ثٕٟ رً ، ٚاإلٔزؤذ اٌىّج١ٛرو ٌقلِبد إٌٛه ِووي

 اسم استفهام ( -ضمٌر –اسم مبنى ألنه ) اسم موصول ٓمتعاونان  نحنـ ٙٓٔ
اسم استفهام ( -ضمٌر –تحتاج للمخلصٌن اسم مبنى ألنه ) اسم موصول  كبلدـ 1ٓٔ
معرب (  -اجتهدا اسم موصول )مبنى اللذاننجح ـ 8ٓٔ
 معرب (  -البالد اسم موصول )مبنى تلكزرنا ـ 0ٓٔ
 معربة (   -اآلن . ظروف )مبنٌة -أمس -منذ -حٌثـ ٓٔٔ
الكسر ( ـ الفتح -ظروفان مبنٌان على) الضم منذ . -حٌثـ ٔٔٔ
 الكسر ( ـ الفتح -أمس.  ظرف مبنى على) الضمـ ٕٔٔ
الكسر (ـ الفتح  -اآلن . ظرف مبنى على) الضم ـ ٖٔٔ
معربة (  -ما  .أسماء استفهام )مبنٌة -من–ماذا  -أٌن -متى–كم  ـٗٔٔ
. بحذف النون( -فعل مضارع مجزوم)بالسكون ٌذاكرواالفاشلون لم -٘ٔٔ
 بحذف النون(.-المهمل فعل مضارع منصوب )بالفتحة ٌنجحلن  -ٙٔٔ
بحذف حرف العلة(.–بالسكون –مسرعا فعل مضارع مجزوم )بحذف النون  تمشال -1ٔٔ
السكون (. –الضم  –هللا من الظالمٌن فعل ماض مبنً على )الفتح  انتقم -8ٔٔ
ن (.السكو –الضم  –ربً فعل ماض مبنً على )الفتح  دعوت -0ٔٔ
السكون (. –الضم  –فعل ماض مبنً على )الفتح  استعدواالالعبون  -ٕٓٔ
حذف حرف النون (. –حذف حرف العلة  –إلى النصٌحة فعل أمر مبنً على )السكون  استمع -ٕٔٔ
حذف حرف النون (. –حذف حرف العلة  –إلى ربك بالحكمة فعل أمر مبنً على )السكون  ادع -ٕٕٔ
حذف حرف النون ( . –حذف حرف العلة  –أستجب لكم فعل أمر مبنً على )السكون  ونًادعل ربكم اوق -ٖٕٔ
الضم (. –السكون  –فعل مبنً على ) الفتح  تشاجراالطفالن  -ٕٗٔ
ناهٌة (. –تضٌعوا الوقت )ال نافٌة  ال -ٕ٘ٔ
ناهٌة (. –ٌكذ ب )ال نافٌة  الالمهذب  -ٕٙٔ
الكسرة -الفتحة -لضمةعالمات األعراب األصلٌة لالسم : اـ 1ٕٔ
 الٌاء  -األلف -عالمات األعراب الفرعٌة لالسم: الواوـ 8ٕٔ
 السكون -الفتحة -عالمات األعراب األصلٌة للفعل: الضمةـ 0ٕٔ
حذف حرف العلة -حذف النون -عالمات األعراب الفرعٌة للفعل: ثبوت النونـ ٖٓٔ
 فرعٌة ( –اسم معرب بعالمة ) أصلٌة  .أخوكسافر ـ ٖٔٔ
 فرعٌة ( –. اسم معرب بعالمة ) أصلٌة مثمرتانالشجرتان ـ ٕٖٔ
فرعٌة (. –ماهرون اسم معرب بعالمة . ) أصلٌة  الالعبونـ ٖٖٔ
فرعٌة ( –. اسم معرب بعالمة  ) أصلٌة الناجحاتكرم الوزٌر ـ ٖٗٔ
 فرعٌة ( –إن المٌادٌن واسعة اسم معرب بعالمة  ) أصلٌة  ـٖ٘ٔ
 فرعٌة ( –.فعل معرب بعالمة  ) أصلٌة  بالحق ٌحكمالعادل ـ ٖٙٔ
 فرعٌة ( –فعل معرب بعالمة  ) أصلٌة  تتنافسانالبنتان ـ 1ٖٔ
فرعٌة ( –المصرٌون لن ٌرضوا بالذل فعل معرب بعالمة ) أصلٌة ـ 8ٖٔ
فرعٌة ( –فعل معرب بعالمة ) أصلٌة  تذاكريأنت لم ـ 0ٖٔ
رعٌة (ف –فعل معرب بعالمة  ) أصلٌة  تسرععلٌك أن ـ ٓٗٔ
 فرعٌة ( –.فعل معرب بعالمة . ) أصلٌة تكذب ال ـ ٔٗٔ
فرعٌة (. –مسرعا فعل معرب بعالمة ) أصلٌة  تمشال  ـٕٗٔ
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 هـذا ا��ـ�ش      هـذا ا��ـ�ش      هـذا ا��ـ�ش      هـذا ا��ـ�ش     %ـ$ %ـ$ %ـ$ %ـ$     �#ـدي �#ـدي �#ـدي �#ـدي ا�ـ ��ل وآـ�     ا�ـ ��ل وآـ�     ا�ـ ��ل وآـ�     ا�ـ ��ل وآـ�     ز�ف ��ش ��ر ����دة أ��س �ن ط��ـ
 إ�ـ�           ز�ف ��ش ��ر ����دة أ��س �ن ط��ـ
 إ�ـ�           ز�ف ��ش ��ر ����دة أ��س �ن ط��ـ
 إ�ـ�           ز�ف ��ش ��ر ����دة أ��س �ن ط��ـ
 إ�ـ�            ( ( ( (----٢٢٢٢سسسس
    ا�ـذي ا�ـذي ا�ـذي ا�ـذي  ���.� وا��2ر     ���.� وا��2ر     ���.� وا��2ر     ���.� وا��2ر    ا�ذيا�ذيا�ذيا�ذي���0س �ل��ء ا�د,(ء ،�20طش إ�� ا�01ك �.م ��,لص �(د) �ن ا�ذل            ���0س �ل��ء ا�د,(ء ،�20طش إ�� ا�01ك �.م ��,لص �(د) �ن ا�ذل            ���0س �ل��ء ا�د,(ء ،�20طش إ�� ا�01ك �.م ��,لص �(د) �ن ا�ذل            ���0س �ل��ء ا�د,(ء ،�20طش إ�� ا�01ك �.م ��,لص �(د) �ن ا�ذل            

    ) ) ) ) ,�م 5ل�.�,�م 5ل�.�,�م 5ل�.�,�م 5ل�.�

    %$%$%$%$     $ء $ء $ء $ء �2د أن �#�0ك آ�  �2د أن �#�0ك آ�  �2د أن �#�0ك آ�  �2د أن �#�0ك آ� 0,ذ�#$0,ذ�#$0,ذ�#$0,ذ�#$�� آ#ت أظن أ#ك �� آ#ت أظن أ#ك �� آ#ت أظن أ#ك �� آ#ت أظن أ#ك : : : : %.ز ا��لك ا�.�رب رأسه و�8ل %.ز ا��لك ا�.�رب رأسه و�8ل %.ز ا��لك ا�.�رب رأسه و�8ل %.ز ا��لك ا�.�رب رأسه و�8ل  ( ( ( (----٣٣٣٣سسسس
    ))))ا���ري ��(د) C �2د�ه ��ل وC ��) وC سلط�نا���ري ��(د) C �2د�ه ��ل وC ��) وC سلط�نا���ري ��(د) C �2د�ه ��ل وC ��) وC سلط�نا���ري ��(د) C �2د�ه ��ل وC ��) وC سلط�نإن �ب إن �ب إن �ب إن �ب : : : : رأسه B�8ً( رأسه B�8ً( رأسه B�8ً( رأسه B�8ً( " " " " سوا0نسوا0نسوا0نسوا0ن""""ا����ة %ر%? ا����ة %ر%? ا����ة %ر%? ا����ة %ر%? 

��د 0رآ#� رسو�ك �ذهب �س(م C ,و%ً� �#ك ��         ��د 0رآ#� رسو�ك �ذهب �س(م C ,و%ً� �#ك ��         ��د 0رآ#� رسو�ك �ذهب �س(م C ,و%ً� �#ك ��         ��د 0رآ#� رسو�ك �ذهب �س(م C ,و%ً� �#ك ��         """"�8��ز�8��ز�8��ز�8��ز""""#آ0ب إ��ك أ�.� ا����ن ا�ر5د�د      #آ0ب إ��ك أ�.� ا����ن ا�ر5د�د      #آ0ب إ��ك أ�.� ا����ن ا�ر5د�د      #آ0ب إ��ك أ�.� ا����ن ا�ر5د�د       ( ( ( (----٤٤٤٤سسسس
    و�آن إذا أEر0م س,ط#� %سوف 20ل�ون �� #�ن %�5لون �آمو�آن إذا أEر0م س,ط#� %سوف 20ل�ون �� #�ن %�5لون �آمو�آن إذا أEر0م س,ط#� %سوف 20ل�ون �� #�ن %�5لون �آمو�آن إذا أEر0م س,ط#� %سوف 20ل�ون �� #�ن %�5لون �آم     ، ، ، ،ا%0,�رًا ����0�د#� ا����دةا%0,�رًا ����0�د#� ا����دةا%0,�رًا ����0�د#� ا����دةا%0,�رًا ����0�د#� ا����دة

 
     

  
 وط##� 5��دًا أذCء ،و�ن #��� أن ��0آم %�#� 5دو �1ـسد 5ل�#ـ� #1وسـ#�                وط##� 5��دًا أذCء ،و�ن #��� أن ��0آم %�#� 5دو �1ـسد 5ل�#ـ� #1وسـ#�                وط##� 5��دًا أذCء ،و�ن #��� أن ��0آم %�#� 5دو �1ـسد 5ل�#ـ� #1وسـ#�                وط##� 5��دًا أذCء ،و�ن #��� أن ��0آم %�#� 5دو �1ـسد 5ل�#ـ� #1وسـ#�               %$%$%$%$ر�G ا����ة   ر�G ا����ة   ر�G ا����ة   ر�G ا����ة   ####�ن  �ن  �ن  �ن   (  (  (  ( ١١١١سسسس

        ))))وأ%آ�ر#� و��0Hب أرG#� و��0� أ�#�ء#� و��طم 5ز0#� وآرا�0#�وأ%آ�ر#� و��0Hب أرG#� و��0� أ�#�ء#� و��طم 5ز0#� وآرا�0#�وأ%آ�ر#� و��0Hب أرG#� و��0� أ�#�ء#� و��طم 5ز0#� وآرا�0#�وأ%آ�ر#� و��0Hب أرG#� و��0� أ�#�ء#� و��طم 5ز0#� وآرا��#0
  


 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ��� أ���Iل$ ـ 0,�ر ا� :-  
  ) 5�ود– 5�د -�5�د"                                (5��د"�1رد  -١

– أ8و��ء –�12Gء "                               (أذCء"��Gد  -٢�#�Eا� Cو�� وKا C ( 

  ب ـ ��ن 8�لت هذ) ا�2��رة ؟و�� �#�س�0.� ؟                 
   ؟وPG ذ�ك.  �ق ا���ر��ن %$ج ـ رس�ت ا�2��رة �ورة ��� �ر0آ�ه ا�2دو 

   ؟و�Gه. �0و�ر ����  ا�2��رة %$ )��طم 5ز0#� وآرا�0#�(-د
  
     
  
  


 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ��� أ���Iل$ ـ 0,�ر ا� :-  
  ) ا�د,��– ا�دا,� –ا�د,ول (    "                    ا�د,(ء"�1رد  -١
 ) أظلم– Qط� –#�ب  (    "                     ,�م"�رادف  -٢
� ا– ا�0وP�G –ا�20ل�� (��� س��.�  0.� 5(8" ��,لص �(د) " -٣��10�( 

  ب ـ �ن هؤCء ا�د,(ء ؟ و���ذا آره.م ا���ر�ون؟ ؟                 
  ج ـ آ�ف أس0ط�ع أ��س هز��
 هؤCء ا�د,(ء وإ,را�.م �ن ��ر ؟

  
     
  

 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ��� أ���Iل$ ـ 0,�ر ا� :-  
  ) ا�د,��– ا�دا,� –ا�د,ول "                         (ا�د,(ء"�1رد  -١
 ) أظلم– Qط� –#�ب "                           (,�م"رادف � -٢
5(8
 ا�2��رة ��� س��.�        " ��,لص �(د) �ن ا�ذل " -٣) � ) ا��10��– ا�0وP�G –ا�20ل�

  ب ـ �ن هؤCء ا�د,(ء ؟ و���ذا آره.م ا���ر�ون؟ ؟                 
   ��ر ؟ج ـ آ�ف أس0ط�ع أ��س هز��
 هؤCء ا�د,(ء وإ,را�.م �ن

� ا�2��رة ؟و%� "  ��(د) C �2د�ه ��ل وC ��) وC سلط�نا���ريإن �ب  "-دB�8 ؟أي�ن
   �#�س�
  

  
    
  

 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ��� أ���Iل$ ـ 0,�ر ا� :-  
� �ل��ر��ن رس��
 " �8��ز"آ�ن رسول  -١���)       : Pا#س��ب – 0.د�د –�ل(  
 ) ������0�د ا���ر�
ا%0,�را –,و%ً� �#ه -�2دم �0آ#.م �#ه" :  (�8��ز"�م ��0� ا���ر�ون رسول  -٢
 )   ا���لP– ا�.�دئ –ا� ��ع "                                       (ا�ر5د�د"��Gد  -٣

   أ �ر �.� ؟                 يذا�؟ و�ن "�8��ز"ب ـ �ن ��� هذ) ا�رس��
 إ�� 
 
   �و18.م �#.� ؟�8��ز �ل��ر��ن؟  و��" د�ره� ا�0$ج ـ �� ا�,د5

   ا�20��ر�ن أ��� ؟ و���ذا؟أي  ..)أرد0م إ�GQ�#�(  –) أEر0م س,ط#� (-د
  
  



 

 
٢ 


 أو %ر�س
  ��ر 8د اس00ب �.م ،وأن ��ر أ���ت ��    ��ر 8د اس00ب �.م ،وأن ��ر أ���ت ��    ��ر 8د اس00ب �.م ،وأن ��ر أ���ت ��    ��ر 8د اس00ب �.م ،وأن ��ر أ���ت ��   %$%$%$%$وظن ا�1رس أن ا�Kر     وظن ا�1رس أن ا�Kر     وظن ا�1رس أن ا�Kر     وظن ا�1رس أن ا�Kر      ( ( ( (----٦٦٦٦سسسسHBس� 
� 

 أو %ر�سHBس� 
� 

 أو %ر�سHBس� 
� 

 أو %ر�سHBس� 
�
و�آن ا���ر��ن را�وا ���و�ون ���و�
 اK�ط�ل ا�Kرار وأ�وا أن �رآ#وا إ�� ا�.دوء و�آن ا���ر��ن را�وا ���و�ون ���و�
 اK�ط�ل ا�Kرار وأ�وا أن �رآ#وا إ�� ا�.دوء و�آن ا���ر��ن را�وا ���و�ون ���و�
 اK�ط�ل ا�Kرار وأ�وا أن �رآ#وا إ�� ا�.دوء و�آن ا���ر��ن را�وا ���و�ون ���و�
 اK�ط�ل ا�Kرار وأ�وا أن �رآ#وا إ�� ا�.دوء ........س.ل
 �.م س.ل
 �.م س.ل
 �.م س.ل
 �.م 

    )))) ا��H�ض ا��H�ض ا��H�ض ا��H�ضاCس��20راCس��20راCس��20راCس��20ر ظ� هذا  ظ� هذا  ظ� هذا  ظ� هذا %$%$%$%$

            0.م 00وا�� 0.م 00وا�� 0.م 00وا�� 0.م 00وا�� ��ء ا��ل���ون �ن أورو�� �و�.ون ��(0.م 5ل� ا� �م وYس�� ا��Hرى ،ظلت Gر����ء ا��ل���ون �ن أورو�� �و�.ون ��(0.م 5ل� ا� �م وYس�� ا��Hرى ،ظلت Gر����ء ا��ل���ون �ن أورو�� �و�.ون ��(0.م 5ل� ا� �م وYس�� ا��Hرى ،ظلت Gر����ء ا��ل���ون �ن أورو�� �و�.ون ��(0.م 5ل� ا� �م وYس�� ا��Hرى ،ظلت Gر�� ( ( ( (----٧٧٧٧سسسس
$%$%$%$%�    ))))  دة و8وة ، 8را�
 8رن �ن ا�ز��ن Eم سو�ت �.م أ#1س.م أن �.ز�وا ��ر آ�� هز�وا Q�ره� �ن 8��  دة و8وة ، 8را�
 8رن �ن ا�ز��ن Eم سو�ت �.م أ#1س.م أن �.ز�وا ��ر آ�� هز�وا Q�ره� �ن 8��  دة و8وة ، 8را�
 8رن �ن ا�ز��ن Eم سو�ت �.م أ#1س.م أن �.ز�وا ��ر آ�� هز�وا Q�ره� �ن 8��  دة و8وة ، 8را�
 8رن �ن ا�ز��ن Eم سو�ت �.م أ#1س.م أن �.ز�وا ��ر آ�� هز�وا Q�ره� �ن 8�

 �و28
 �ط�ن أراد ا��ل���ون  �و28
 �ط�ن أراد ا��ل���ون  �و28
 �ط�ن أراد ا��ل���ون  �و28
 �ط�ن أراد ا��ل���ون %$%$%$%$و�2د أن هزم �(ح ا�د�ن ��ش ا��ل���ن هز��
 �#آرة و�2د أن هزم �(ح ا�د�ن ��ش ا��ل���ن هز��
 �#آرة و�2د أن هزم �(ح ا�د�ن ��ش ا��ل���ن هز��
 �#آرة و�2د أن هزم �(ح ا�د�ن ��ش ا��ل���ن هز��
 �#آرة  ( ( ( (----٨٨٨٨سسسس
�ل
 �ل���
 �د�دة �Hزو �ل
 �ل���
 �د�دة �Hزو �ل
 �ل���
 �د�دة �Hزو �ل
 �ل���
 �د�دة �Hزو أن �E\روا �.ذ) ا�.ز��
 ا��0ر�,�
 ا�آ�رى %�.ز �و�س ا��0س? �لك %ر#س� �أن �E\روا �.ذ) ا�.ز��
 ا��0ر�,�
 ا�آ�رى %�.ز �و�س ا��0س? �لك %ر#س� �أن �E\روا �.ذ) ا�.ز��
 ا��0ر�,�
 ا�آ�رى %�.ز �و�س ا��0س? �لك %ر#س� �أن �E\روا �.ذ) ا�.ز��
 ا��0ر�,�
 ا�آ�رى %�.ز �و�س ا��0س? �لك %ر#س� �

 Pإ�� ا��لك ا���� �    )))) ��ر �0.دد) و�0و5د) ��ر �0.دد) و�0و5د) ��ر �0.دد) و�0و5د) ��ر �0.دد) و�0و5د)%$%$%$%$ا� رق �رة أ,رى وأرس� إ�� ا��لك ا����P ا� رق �رة أ,رى وأرس� إ�� ا��لك ا����P ا� رق �رة أ,رى وأرس� إ�� ا��لك ا����P ا� رق �رة أ,رى وأرس

  
     
  


 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ��� أ ���Iل$ـ 0,�ر ا� :-  
0
 " :       (�وطدة"��#2  -١��E– 
�Eو� – 
  ) �ر210
– 5ظ��

 اKو�� وا��E#�– ا�د5م – ا�د��5
 –ا�دا5م " :  (ا�دB�5م"�1رد  -٢( 

 ب ـ 5ل� �س�ن �ن وردت هذ) ا�2��رة؟ و��ذا 0دل 5ل�ه ؟                 
  ؟ و���ذا ؟) �0رى ����ه.�(أم ) 10�ض ����ه.�( أداء ا��2#� %$ أدق أ�.��ج ـ 
   ا��روب ا��د��
؟%$ آ�#ت 0س0,د�.� ا���وش ا�0$ �� اKسل�
 -د
  -: �\0$0,�ر ا����P ��� ��ن ا��وس�ن %��� -هـ 
•  
  ) �ز�[ �ن ا�ل�ن وا�0.د�د– 0.د�د آل.� –��ن آل.� " :    (���ز8"رس��
� ا���(د)  ا���Eث– ا��2 ر –ا�س��? :    ( ا��رن %$ه�م ا�1رس 5ل� ��ر  •�8 
 ) د�ر ,د5
– ه��م –ا#س�ب :    (�رس��
 ا���ر��ن " �8��ز "اس0(م�2د  •

   
                                                                    

      
  
  


 ا�����
 ��� ��ن ا� أ���Iل$�وس�ن ��� ـ 0,�ر ا� :-  

"�رادف  -١HBس�)                                 : " 
#��– 
  ) س.ل
- 8ر��
 ) ا��س��م- ا����وب–ا��د�ق " :                                (ا��H�ض"��Gد  -٢
٣-  ?��"
 )أ%راس– %روس –%راBس " :                                    (%ر�س

 وPG...  ا�����
 ��H�رة �ظ#.م ب ـ ظن ا�1رس ظ#ً� و��ءت
  ـ: ا���� ا_0�
 %$ج ـ ��ن ا��واب و�وب ا�,ط\ 

     ) (  ا��رن ا�,��س 8�� ا���(د                                        %$0دا5ت دو�
 أ ور  •
     )(  �����زة                                                        نا��در ��#ف �آ�#.� ا_ن  •
   (     ) آ�ن ا���ر�ون � �2ون ا�س1�#
 ا���0.
 إ�� �#ف �#ظرات ا��ب وا��5Iب     •
       
  
  

 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ��� أ���Iل$ ـ 0,�ر ا� :-  
  ) 00#�زع– �00�? –100رق "   :                           (00وا��"��#2  -١
 ) ��لت- ���ت –آرهت " :                            (سو�ت"��Gد  -٢

 ب ـ �ن أ�ن ��ء ا��ل���ون ؟ و���ذا ��ءوا إ�� ��ر؟
  ؟ ���2ل0.م%$ج ـ �� �و8ف  2ب ��ر �ن ��(ت ا��ل���ن؟ وآ�ف آ�ن �(ح ا�د�ن  .�ً� 

            
       
  
  
    ���ذا �.ز �و�س ا��0س? ��ل0ه ا��ر��
 ؟ -أ

  ؟ ��ل0�ن %$" �.ز"و�رادف " ا�.ز��
"ب ـ ه�ت ��Gد 

 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ���Iج ـ 0,�ر ا:-  

• 
  ) آ� ا��I��ت ����
– �ط�ن%$ ا�E\ر �.ز��0.م – #.ب ا�Eروات– ا0�C(ل( :ا�.دف �ن ا���(ت ا��ل���
•  � ) أE#�ء 0��دل اKسرى– �2د ا�12و 5#ه –�2د أن د%? ا��ز�
 "     (�و�س"أ,ل� ا���ر�ون س��

        و�� دا�ت اK#.�ر 10�ض ����ه.� و�� دا�ت ��لآ0#� �وطدة ا�دB�5م واKرآ�ن %سوف 20لم و�� دا�ت اK#.�ر 10�ض ����ه.� و�� دا�ت ��لآ0#� �وطدة ا�دB�5م واKرآ�ن %سوف 20لم و�� دا�ت اK#.�ر 10�ض ����ه.� و�� دا�ت ��لآ0#� �وطدة ا�دB�5م واKرآ�ن %سوف 20لم و�� دا�ت اK#.�ر 10�ض ����ه.� و�� دا�ت ��لآ0#� �وطدة ا�دB�5م واKرآ�ن %سوف 20لم  ( ( ( (----    ٥٥٥٥سسسس
    ))))�� �8��ز �� س��� �ك�� �8��ز �� س��� �ك�� �8��ز �� س��� �ك�� �8��ز �� س��� �ك



 

 
٣ 

 �س20د �لز�ف 5ل� ا��#�ورة 0و%� ا��لك ا����P �لك ا��(د  �س20د �لز�ف 5ل� ا��#�ورة 0و%� ا��لك ا����P �لك ا��(د  �س20د �لز�ف 5ل� ا��#�ورة 0و%� ا��لك ا����P �لك ا��(د  �س20د �لز�ف 5ل� ا��#�ورة 0و%� ا��لك ا����P �لك ا��(د ا��ل��$ا��ل��$ا��ل��$ا��ل��$��#�� آ�ن ا���ش ��#�� آ�ن ا���ش ��#�� آ�ن ا���ش ��#�� آ�ن ا���ش  ( ( ( (----٩٩٩٩سسسس
    ))))��2�ب��2�ب��2�ب��2�ب هذا ا�و8ت ا هذا ا�و8ت ا هذا ا�و8ت ا هذا ا�و8ت ا%$%$%$%$%2ظم ا�,طب 5ل� زو�0ه  �رة ا�در %2ظم ا�,طب 5ل� زو�0ه  �رة ا�در %2ظم ا�,طب 5ل� زو�0ه  �رة ا�در %2ظم ا�,طب 5ل� زو�0ه  �رة ا�در 

        " " " " �#Hو��ـ� �#Hو��ـ� �#Hو��ـ� �#Hو��ـ� """"و�� �دث �� و�دى �? ا��ل���ن �دث �? ا��Hول وهو 8ـوم اسـ0وط#وا �ـ(د                 و�� �دث �� و�دى �? ا��ل���ن �دث �? ا��Hول وهو 8ـوم اسـ0وط#وا �ـ(د                 و�� �دث �� و�دى �? ا��ل���ن �دث �? ا��Hول وهو 8ـوم اسـ0وط#وا �ـ(د                 و�� �دث �� و�دى �? ا��ل���ن �دث �? ا��Hول وهو 8ـوم اسـ0وط#وا �ـ(د                  ( ( ( (----١٠١٠١٠١٠سسسس
 %�د ,رج إ��.م 8طز 5ل� رأس ا���ش و�#ود ��ر �1�0زة �ل��ء هؤCء ا�Hـزاة                %�د ,رج إ��.م 8طز 5ل� رأس ا���ش و�#ود ��ر �1�0زة �ل��ء هؤCء ا�Hـزاة                %�د ,رج إ��.م 8طز 5ل� رأس ا���ش و�#ود ��ر �1�0زة �ل��ء هؤCء ا�Hـزاة                %�د ,رج إ��.م 8طز 5ل� رأس ا���ش و�#ود ��ر �1�0زة �ل��ء هؤCء ا�Hـزاة                ��ل ا���ن ،   ��ل ا���ن ،   ��ل ا���ن ،   ��ل ا���ن ،  

    ))))و%� 8لو�.م ���
 و%� #1وس.م ���س  د�دو%� 8لو�.م ���
 و%� #1وس.م ���س  د�دو%� 8لو�.م ���
 و%� #1وس.م ���س  د�دو%� 8لو�.م ���
 و%� #1وس.م ���س  د�د

 0ـ�ر�c    0ـ�ر�c    0ـ�ر�c    0ـ�ر�c   %ـ$ %ـ$ %ـ$ %ـ$  �0ر�c ��ر و�ده� ��       �0ر�c ��ر و�ده� ��       �0ر�c ��ر و�ده� ��       �0ر�c ��ر و�ده� ��      %$%$%$%$�و�ً� ,��دًا ،C    �و�ً� ,��دًا ،C    �و�ً� ,��دًا ،C    �و�ً� ,��دًا ،C    ��د آ�ن �وم 5�ن ���وت �و�ً� ���دًا ،آ�ن         ��د آ�ن �وم 5�ن ���وت �و�ً� ���دًا ،آ�ن         ��د آ�ن �وم 5�ن ���وت �و�ً� ���دًا ،آ�ن         ��د آ�ن �وم 5�ن ���وت �و�ً� ���دًا ،آ�ن          ( ( ( (----١١١١١١١١سسسس
    ))))�ه�ه�ه�ه ا��د�ر �#ذر ���,راب وا�د��ر آ� �آ�ن ��  ا��د�ر �#ذر ���,راب وا�د��ر آ� �آ�ن ��  ا��د�ر �#ذر ���,راب وا�د��ر آ� �آ�ن ��  ا��د�ر �#ذر ���,راب وا�د��ر آ� �آ�ن �� ا��Hو�$ا��Hو�$ا��Hو�$ا��Hو�$وا��د#�
 �\سره� ،��د آ�ن هذا ا�س�� وا��د#�
 �\سره� ،��د آ�ن هذا ا�س�� وا��د#�
 �\سره� ،��د آ�ن هذا ا�س�� وا��د#�
 �\سره� ،��د آ�ن هذا ا�س�� ا���2م آله ، ا���2م آله ، ا���2م آله ، ا���2م آله ، 


 #��ل�ون و#داBه ا�وط#$ا�وط#$ا�وط#$ا�وط#$و�آن ا�س�د ���د آر�م هذا ا�ر�� و�آن ا�س�د ���د آر�م هذا ا�ر�� و�آن ا�س�د ���د آر�م هذا ا�ر�� و�آن ا�س�د ���د آر�م هذا ا�ر��  ( ( ( (----١٢١٢١٢١٢سسسس�Qأن �س�0�ب �ر ��ور أ�Hه  ا�Bل�ون و#دا��# 
�Qأن �س�0�ب �ر ��ور أ�Hه  ا�Bل�ون و#دا��# 
�Qأن �س�0�ب �ر ��ور أ�Hه  ا�Bل�ون و#دا��# 
�Qأن �س�0�ب �ر ��ور أ�Hا� 
� %وق ��ل�0ه ا� ,��
 وو8ف أ��م هؤCء ا�Hزاة ا�د,(ء ��2رGً� � %وق ��ل�0ه ا� ,��
 وو8ف أ��م هؤCء ا�Hزاة ا�د,(ء ��2رGً� � %وق ��ل�0ه ا� ,��
 وو8ف أ��م هؤCء ا�Hزاة ا�د,(ء ��2رGً� � %وق ��ل�0ه ا� ,��
 وو8ف أ��م هؤCء ا�Hزاة ا�د,(ء ��2رGً� ووG? ��ل�
 ا�وطن ا�2ل�ووG? ��ل�
 ا�وطن ا�2ل�ووG? ��ل�
 ا�وطن ا�2ل�ووG? ��ل�
 ا�وطن ا�2ل�

 �ًBأهدا%.م �#�و �ًBأهدا%.م �#�و �ًBأهدا%.م �#�و �ًBمأهدا%.م �#�و.GراQKم.GراQKم.GراQKم.GراQK((((    

 ,�1 #�\ و%�ة زو�.� ا��لك ا����P 5ن ا�#�س ���2ً� ؟  ���ذا 8ررت  �رة ا�در أن 0-د
  ؟ أآ0ب �و18ً� �دل 5ل� ذ�ك .. ���2ل0ه �ل�ل���ن %$ آ�ن �(ح ا�د�ن  .�ً� #��ً( -هـ

  
       
  

 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ��� أ���Iل$ ـ 0,�ر ا�: -  
  ) ا�.#د– أور�� –أ�ر�آ� :                                   ( �ن ا��ل��$��ء ا���ش  -١
 ) �و�س– %ردر�ك –�ورج :          (آ�#ت هذ) ا���ل
 5ل� ا��#�ورة ����دة ا��لك -٢
 ) ا�,طب– ا�,ط��ء –ا�,طوب           ( " :                               ا�,طب"��?  -٣

  هذا ا��و8ف ا��2�ب؟%$ب ـ ��ذا %2لت  �رة ا�در 
  �B�0.�؟ �2رآ
 ا��#�ورة ؟ و�� #ا#0.تج ـ آ�ف 

  
      
  
  
  


 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ���  أ ���Iـ :�ل$ـ 0,�ر ا  
  ) ا�Hزوة– ا�Hزو – ا��Hز – ا��Hزي                       (     " :    ا�Hزاة" �1رد -١

– ��0ل
 – �س20دة –�#د2%
 " :                         (�1�0زة"�رادف -٢�#�Eو�� وا�Kا ( 
 ) أ�م– �زن – 20ب –��ن                               (" :        ���
"��Gد  -٣

 ب ـ ��ذا �دث �ل�Hول 5ل� �د ��ر ؟ و��ذا 2%� 8طز 5Iداد ��ر �.ذ) ا��رب؟
   ا��2رآ
؟%$ج ـ آ�ف و8ف ا�ظ�هر ���رس 

  ؟) هوCآو– �و�س ا��0س? –  �رة ا�در –�ط�ن (  أآ0ب �ذآرات �,�0رة 5ن -د
  

     
     
  


 أ���Iن ا��وس�ن ���  ـ 0,�ر ا�� ��� 
  - :�ل$ا�����
  ) إس��#��– �#Hو��� – ا�.#د –روس�� :                          (��ءوا �ن " ا��Hول" -١
 ) �(ح ا�د�ن– ا�سلط�ن �(ل ا�د�ن – 8طز –���رس :   ( ذ�ك ا�و8ت %$آ�ن ��آم ��ر  -٢
 ) �س#.�– ��س.� – 8�ده� –���2.� " :                             (�\سره�"�رادف  -٣

 إ5داد  2ب ��ر ��د ا��Hول ا�زا�1�ن �ن ا� �م؟" 8طز "اس0ط�عب ـ آ�ف 
 
  إ�� ��آم ��ر ؟" هوCآو"ج ـ �� ��Gون رس��

  ؟" 5�ن ���وت" #20ل�.� �ن �2رآ
 ا�0$ �� ا�دروس -د
  

     
  
  

 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ��� أ ���Iل$ـ 0,�ر ا�: -  
  )اس�0سن– ر%ض – 8�� – اس��0ب                  (" :           أ��"�رادف  -١
٢- ����� "�ًBً( –��2د�ً� :                                (�#�و�وا%�ً� – �8� –�ًG%را ( 

– ا��Hزي – ا�Hزوة –ا�Hزو " :                          (ا�Hزاة"�1رد  -٣�#�Eو�� وا�Kا ( 

 ه؟ب ـ �ن ا�س�د ���د آر�م؟ و�� �ظ�هر وط#�0
  ج ـ �� أهداف هؤCء ا�Hزاة ؟ وآ�ف #��ر�.م؟ 

   ا�20��ر�ن أ��� ؟و���ذا؟أي) ��E.م 5ل� ا��2� (–)  ا��دور%$� 2� ا�وط#�
  (-د



 

 
٤ 


 %.$%.$%.$%.$ %لست ��0سآً� �.� وC �ر��ً� 5ل�.�        %لست ��0سآً� �.� وC �ر��ً� 5ل�.�        %لست ��0سآً� �.� وC �ر��ً� 5ل�.�        %لست ��0سآً� �.� وC �ر��ً� 5ل�.�       ���0$���0$���0$���0$��ظ
 أ�.� ا��وم ،أ��     ��ظ
 أ�.� ا��وم ،أ��     ��ظ
 أ�.� ا��وم ،أ��     ��ظ
 أ�.� ا��وم ،أ��         ----١٣١٣١٣١٣سسسس�.0#�  
�.0#�  
�.0#�  
 و08.�  و08.�  و08.�  و0#� $%$%$%$% �.08.�
8� �ن ����#� إC �� آ0ب اهللا �#� 8� �ن ����#� إC �� آ0ب اهللا �#� 8� �ن ����#� إC �� آ0ب اهللا �#� 8� �ن ����#� إC �� آ0ب اهللا �#� (((( آ�0�ه ا�2ز�ز  آ�0�ه ا�2ز�ز  آ�0�ه ا�2ز�ز  آ�0�ه ا�2ز�ز %$%$%$%$ا���دد �.� و8د �8ل اهللا ا���دد �.� و8د �8ل اهللا ا���دد �.� و8د �8ل اهللا ا���دد �.� و8د �8ل اهللا ((((    

         و�2ـض ر%�8ـه     و�2ـض ر%�8ـه     و�2ـض ر%�8ـه     و�2ـض ر%�8ـه    K�#وديK�#وديK�#وديK�#وديو��ء ا��#ود ا�1ر#س�ون ��#ود و�05د آ��ر %��0ن أ��د ا        و��ء ا��#ود ا�1ر#س�ون ��#ود و�05د آ��ر %��0ن أ��د ا        و��ء ا��#ود ا�1ر#س�ون ��#ود و�05د آ��ر %��0ن أ��د ا        و��ء ا��#ود ا�1ر#س�ون ��#ود و�05د آ��ر %��0ن أ��د ا        ( ( ( (         ––––    ١٤١٤١٤١٤سسسس
        )))) �و8? ���ن ����لدة ورا�وا �طل�ون ا�ر��ص 5ل� ا�2دو ا���دم #�وهم  �و8? ���ن ����لدة ورا�وا �طل�ون ا�ر��ص 5ل� ا�2دو ا���دم #�وهم  �و8? ���ن ����لدة ورا�وا �طل�ون ا�ر��ص 5ل� ا�2دو ا���دم #�وهم  �و8? ���ن ����لدة ورا�وا �طل�ون ا�ر��ص 5ل� ا�2دو ا���دم #�وهم %$%$%$%$

                             �ـس0�د �ـه ��آ�ـه أو �ـسو8ه           �ـس0�د �ـه ��آ�ـه أو �ـسو8ه           �ـس0�د �ـه ��آ�ـه أو �ـسو8ه           �ـس0�د �ـه ��آ�ـه أو �ـسو8ه          أنأنأنأنآ�ن  2�#� ��0ـسك ��ر�0ـه و��و8ـه ، آـ�ن �ـر%ض              آ�ن  2�#� ��0ـسك ��ر�0ـه و��و8ـه ، آـ�ن �ـر%ض              آ�ن  2�#� ��0ـسك ��ر�0ـه و��و8ـه ، آـ�ن �ـر%ض              آ�ن  2�#� ��0ـسك ��ر�0ـه و��و8ـه ، آـ�ن �ـر%ض               ( ( ( (----١٥١٥١٥١٥سسسس
    ))))?  2ب ��ر 0��ن  ��5
  2�#� و8وة إراد0ه?  2ب ��ر 0��ن  ��5
  2�#� و8وة إراد0ه?  2ب ��ر 0��ن  ��5
  2�#� و8وة إراد0ه?  2ب ��ر 0��ن  ��5
  2�#� و8وة إراد0هو�8
 ,ور �د �و�8
 ,ور �د �و�8
 ,ور �د �و�8
 ,ور �د �.. .. .. .. آ�� 0س�ق اK#�2م آ�� 0س�ق اK#�2م آ�� 0س�ق اK#�2م آ�� 0س�ق اK#�2م 

 ا����ه�ر �� و�دى �زودة ���س(ح وا��#�دق ���0ر ,ور ـ�د و8ل02ـه أ�ـت             ا����ه�ر �� و�دى �زودة ���س(ح وا��#�دق ���0ر ,ور ـ�د و8ل02ـه أ�ـت             ا����ه�ر �� و�دى �زودة ���س(ح وا��#�دق ���0ر ,ور ـ�د و8ل02ـه أ�ـت             ا����ه�ر �� و�دى �زودة ���س(ح وا��#�دق ���0ر ,ور ـ�د و8ل02ـه أ�ـت            وا#د%2توا#د%2توا#د%2توا#د%2ت ( ( ( (----١٦١٦١٦١٦سسسس
    ))))طواBف ا� 2ب أن 00رك �آ�#.� �G,� �0? ,ور �د Iراد0.� و�ر�� 5ن ��رطواBف ا� 2ب أن 00رك �آ�#.� �G,� �0? ,ور �د Iراد0.� و�ر�� 5ن ��رطواBف ا� 2ب أن 00رك �آ�#.� �G,� �0? ,ور �د Iراد0.� و�ر�� 5ن ��رطواBف ا� 2ب أن 00رك �آ�#.� �G,� �0? ,ور �د Iراد0.� و�ر�� 5ن ��ر

  
  
  

  ��ن هذ) ا�2��رة ؟ و�� �#�س�0.�؟ و�ن ا��وم ا�ذ�ن �,�ط�.م؟  - أ

 د�� 5ل� ذ�ك ؟ Eم وPG �� %$�ل�20ون وا���G0ن دور ��رز  - ب�#�Eورة ا���هرة ا�E 2له ا�ذي% 

 ا��س�20رون Gدهم؟
 : أ�ب ��� هو �طلوب أ��م آ� 5��رة -ج
  ) ا�2��رة%$��P ا�,ط\ ( ا������
 وأ#ز�ت ���ش #��ل�ون أآ�ر ا�,س�Bر �$ %$�0لت �طو�
 ا������ن  -١
٢-  
 )0,�ر ا����P)      (١٨٩٩/١٧٩٩/١٧٨٩(  أQسطس �5م%$�Qدر #��ل�ون �و#��رت ��ر ,1�
 ),ط\ا�G? ,طً� �0ت ( د���ط و��0#وا �.�  ���$�? إ�� 8ر�
 ا� 2راء  ا���ر�ون إ�� ا�0راأGطر -٣

    
  
  
  

   ؟"ر%�ق" ��ل
 وأآ0ب �1رد%$" ��0ن"وG? آل�
 " �05د"أآ0ب �2#�  - أ

 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن %���  - ب���Iل$أ,0ر ا�:- 
 )د ا��2�– #�? ا���رود – ا��#�ورة –د���ط :  (%$أ�د أ�ط�ل ا����و�
 " أ��د اK�#ودى" -١
 ) د%2وا ر وة- %$ ا��ر�
 أ 2لوا ا�#�ر– E�0وا –�0.�روا: (5#د�� و�د ا�1ر#س�ون ���و�
 �ن أ��د ور%�8ه -٢
0� �ن %و8.�– ��ؤذن �ل�(ة – �.� ا���0ء –,و%ً� �ن ا�1ر#س��ن : (إ�� �Bذ#
 ا��س�د" اK�#ودى"��\  -٣���� ( 
0� أ��د اK�#ودى %ل��ذا �م %ر#س$ �#دي �2د -ج��� 
 ��0له؟ وآ�ف #�� أ��د؟ �ل�Bذ#
5(�
 -د ?G )P� ( 
   - :�ل$أ��م ا�2��رة ا�,ط\ %��� ) ,ط\(أ��م ا�2��رة ا�����
 و5(�
     (       ) "                            آل��ر"�8د ا���ل
 ا�1ر#س�
 5ل� ��ر ا���Bد  •
 (       )   �#ط�
 ا���ر ا��H�ر                    %$�8د ا����و�
  "�سن طو��ر " •
      (       )  �ن ا��(د                   ���#1$" ���د آر�م"�آم ا�1ر#س�ون 5ل�  •

  
     

  
  

  -:0,�ر ا��واب �ن ��ن ا8Kواس   - أ
 ) آ(ه�� ���P– �ط�H –�ظلم "  :        (�س0�د"�رادف  -١
 ) إ#�ل�ز�ً�– 0رآ�ً� –��ر�ً� " :            (,ور �د"آ�ن  -٢
٣- ��2�– �طلب –����              (" :    �ر%ض"����� ( 
 ؟ا���ري  �م آ�ن ��0ف ,ور �د ؟ و�� أEر هذ) ا���1ت 5ل� ا� 2ب -ب
   ��ذا #20لم �ن �8
 ,ور �د �?  2ب ��ر؟-ج
   ا��و8ف؟ا#0.� ��ذا آ�#ت �ط��ب ا� 2ب ؟ وآ�ف -د

   
                    

     

 ا�����
 ��� ��ن ا8Kواس   - أ���I0,�ر ا:-  
١-  ?��"
 ) 8وا�?– أ8ل2
 –8(ع " :            (8ل2
 ) �0�ط �ه– 0س0و�$ –�0لق " :     (���0ر" �رادف -٢

 �,ور �د :   (سلط�ن 0رآ��  -٣�Cه– أ5ط�) �آ�%\ة –�دد ا�و�5ز�ه 5ن �#� ( 
   %2ل0ه ���ه�ر ��ر؟ا�ذي �� -ب 
  ؟ا�وا�$ 8د�0.� ��وع ا� 2ب إ�� ا�0$ �� ا��ط��ب -ج
   ,ور �د؟ا�0رآ$ وا�$ا� ���ذا �Eرت ��ر 5ل� -د



 

 
٥ 

إ�� أن ��0دوا �2دوآم و0س0 .دوا %� س��� وط#آم د%�5ً� 5ن د��رآم وأ�#�Bآم وأ�وا�آم إ�� أن ��0دوا �2دوآم و0س0 .دوا %� س��� وط#آم د%�5ً� 5ن د��رآم وأ�#�Bآم وأ�وا�آم إ�� أن ��0دوا �2دوآم و0س0 .دوا %� س��� وط#آم د%�5ً� 5ن د��رآم وأ�#�Bآم وأ�وا�آم إ�� أن ��0دوا �2دوآم و0س0 .دوا %� س��� وط#آم د%�5ً� 5ن د��رآم وأ�#�Bآم وأ�وا�آم  ( ( ( (----١٨١٨١٨١٨سسسس
    ))))وإ�� أن 0آ0�وا K#1سآم ا�ذل وا��2ر وا�.وان وهذا C أر�G) �آموإ�� أن 0آ0�وا K#1سآم ا�ذل وا��2ر وا�.وان وهذا C أر�G) �آموإ�� أن 0آ0�وا K#1سآم ا�ذل وا��2ر وا�.وان وهذا C أر�G) �آموإ�� أن 0آ0�وا K#1سآم ا�ذل وا��2ر وا�.وان وهذا C أر�G) �آم

  

و�م �ـ��د%وا %�.ـ� إ#ـس�#ً�    و�م �ـ��د%وا %�.ـ� إ#ـس�#ً�    و�م �ـ��د%وا %�.ـ� إ#ـس�#ً�    و�م �ـ��د%وا %�.ـ� إ#ـس�#ً�     ا��د�#
  ا��د�#
  ا��د�#
  ا��د�#
 %$%$%$%$�م �02رض أ�د طر�ق ا�Hزاة ا��02د�ن ،�� ���وا     �م �02رض أ�د طر�ق ا�Hزاة ا��02د�ن ،�� ���وا     �م �02رض أ�د طر�ق ا�Hزاة ا��02د�ن ،�� ���وا     �م �02رض أ�د طر�ق ا�Hزاة ا��02د�ن ،�� ���وا      ( ( ( (----١٩١٩١٩١٩سسسس
    )))) ر �د �ن �داBق %���ء ر �د �ن �داBق %���ء ر �د �ن �داBق %���ء ر �د �ن �داBق %���ء%$%$%$%$ورا8.م ورا8.م ورا8.م ورا8.م 

 �Eـث   �Eـث   �Eـث   �Eـث  وا#0ـ رت وا#0ـ رت وا#0ـ رت وا#0ـ رت  ا�طر8ـ�ت   ا�طر8ـ�ت   ا�طر8ـ�ت   ا�طر8ـ�ت  %ـ$ %ـ$ %ـ$ %ـ$  5ـGد اI#�ل�ـز �2ـد أن سـ��ت د�ـ�ؤهم         5ـGد اI#�ل�ـز �2ـد أن سـ��ت د�ـ�ؤهم         5ـGد اI#�ل�ـز �2ـد أن سـ��ت د�ـ�ؤهم         5ـGد اI#�ل�ـز �2ـد أن سـ��ت د�ـ�ؤهم        %$%$%$%$%ت ذ�ك   %ت ذ�ك   %ت ذ�ك   %ت ذ�ك    ( ( ( (----٢٠٢٠٢٠٢٠سسسس
    )))) ا���راء ا���راء ا���راء ا���راء%$%$%$%$��G��هم %(ذت ا����
 �#.م ���1رار و,ر�وا �ن ��ب ا��د�#
 �Gر��ن ��G��هم %(ذت ا����
 �#.م ���1رار و,ر�وا �ن ��ب ا��د�#
 �Gر��ن ��G��هم %(ذت ا����
 �#.م ���1رار و,ر�وا �ن ��ب ا��د�#
 �Gر��ن ��G��هم %(ذت ا����
 �#.م ���1رار و,ر�وا �ن ��ب ا��د�#
 �Gر��ن 

     
  
  

 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن   - أ���Iأ,0ر ا:-   
 ) 8ل�� ا��2�– �5له %$ ���0ز –#�G[ ا��2� " :         (����Kق"ا��راد  -١
1
 :                     (�1رده� " طواBف" -٢Bف– ط�ف –ط�Bط� ( 
 ؟ا�وا�$ 8د�0.� ��وع ا� 2ب إ�� ا�0$�� ا��ط��ب  - ب
  �ن ��1ت وأ,(ق � 2ب ��ر؟ ا�وا�$ ا� 2ب Gد  5(م 0دل Eورة-ج

                                                                                                        
                                    
  
  


 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن   - أ���Iأ,0ر ا:-   
 ) 0دا%2وا– 0س0�سلوا –��0ر�وا " :                          (��0دوا"�رادف  -١
 )رف ا� – ا�2زة –ا�آرا�
 " :                             (ا�.وان"��Gد  -٢
    �ن ا���0دث ؟ و��ن �و�ه �د�Eه؟-ب
 ؟                         ا#0ظ�رهم %$  آ�#ت ا�0$ آ�ف د,� اI#�ل�ز ر �د؟ و�� ا����1\ة ا�آ�رى -ج
   ��0 و�لت ا���ل
 اI#�ل�ز�
 إ�� اIسآ#در�
 ؟ و��ذا 2%� ���%ظ.�؟-د
  
     
  
  


 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن   - أ���Iأ,0ر ا:-   
  ) ��Eرة– �#س�
 –واس2
 :           (2#�ه� �" %���ء" -١
٢- "
 ) ا��,0لط
– ا���02
 –ا�ذا�ل
 :        (�����.�" ا�زاه�
 ) آE�رة ا��Eر– ا����ل
 –ا���2�
 :    (�2#�ه� " ا���س��ت" -٣

  �ن هؤCء ا�Hزاة ا��02دون؟ و�� أEر هذا ا��#ظر ا����� %�.م؟- ب 
 و��ذا آ�ن �2د ذ�ك ؟ ���ذا �م �02رض أ�د طر�ق ا�Hزاة؟ - ج
  ؟ 5ل� ��
 هذ) ا�2��رة ��� 20رف �ن ���و�
 ا� 2ب �ل��ل
 ا�1ر#س�
اس0دل) ��ر ���رة ا�Hزاة(- د
  
       
  
  

  ـ :0,�ر ا��واب ��� ��ن ا��وس�ن  - أ
 ) أه�ن– أ�Gع – آسر –أ2Gف " :              (%ت"�رادف -١
 )اس�0رت – ر�لت – أ8رت –��\ت " :             (Cذت"��#2 -٢
٣-  
 ) ر �د- ا���هرة- ا��#�ورة–اIسآ#در�
  :       (ه$هذ) ا��د�#
   ��0 و28ت هذ) ا��2رآ
 ؟وآ�ف آ�ن 5دد ����
 ا��د�#
؟–ب 
   آ�ف اس0ط�ع ا���ر�ون ا���Gء 5ل� هذ) ا���ل
؟-ج
  ؟ ذ�كا رح.  إ�راز هذا ا�#�ر %$ آ�ن �ل���%ظ دور � رف -د
  

                       

  �ت �����ق�
 أ��� ا����
  
  

            2ل�ـ�ء 2ل�ـ�ء 2ل�ـ�ء 2ل�ـ�ء و�ول دار ا���آ�
 ا�2ل�� 2��0ت ��ـوع ا�ـ 2ب وطوا1Bـه �ـن ا��ـ ��c وا�               و�ول دار ا���آ�
 ا�2ل�� 2��0ت ��ـوع ا�ـ 2ب وطوا1Bـه �ـن ا��ـ ��c وا�               و�ول دار ا���آ�
 ا�2ل�� 2��0ت ��ـوع ا�ـ 2ب وطوا1Bـه �ـن ا��ـ ��c وا�               و�ول دار ا���آ�
 ا�2ل�� 2��0ت ��ـوع ا�ـ 2ب وطوا1Bـه �ـن ا��ـ ��c وا�                (  (  (  ( ----١٧١٧١٧١٧سسسس
    )))) ا��Kق ا��Kق ا��Kق ا��Kقا�وا�$ا�وا�$ا�وا�$ا�وا�$��0د�م �ط���.م إ�� ��0د�م �ط���.م إ�� ��0د�م �ط���.م إ�� ��0د�م �ط���.م إ�� 



 

 
٦ 

 

  
    

  
  

        �ن �وGوع ا���ر ا�ذه���ن �وGوع ا���ر ا�ذه���ن �وGوع ا���ر ا�ذه���ن �وGوع ا���ر ا�ذه��
  

ا�#�� �سرى ��ن 01G�ه ا�#�� �سرى ��ن 01G�ه ا�#�� �سرى ��ن 01G�ه ا�#�� �سرى ��ن 01G�ه .. .. .. .. ا� �س � ر8
 0رس� أ 02.� ا�ذه��
 �H0ر ا��آ�ن �دفء راB? ا� �س � ر8
 0رس� أ 02.� ا�ذه��
 �H0ر ا��آ�ن �دفء راB? ا� �س � ر8
 0رس� أ 02.� ا�ذه��
 �H0ر ا��آ�ن �دفء راB? ا� �س � ر8
 0رس� أ 02.� ا�ذه��
 �H0ر ا��آ�ن �دفء راB?  ( ( ( (----١١١١سسسس
 0ـس?    0ـس?    0ـس?    0ـس?   �وا�$�وا�$�وا�$�وا�$ ��لf �ن ا��2ر      ��لf �ن ا��2ر      ��لf �ن ا��2ر      ��لf �ن ا��2ر     ا�ذيا�ذيا�ذيا�ذي    ا��E#$ا��E#$ا��E#$ا��E#$ا�K�ر ا��H�ر ر�س�س    ا�K�ر ا��H�ر ر�س�س    ا�K�ر ا��H�ر ر�س�س    ا�K�ر ا��H�ر ر�س�س    .. .. .. ..  وسآ�#ه    وسآ�#ه    وسآ�#ه    وسآ�#ه   �لوادي�لوادي�لوادي�لوادي��#P ا����ة   ��#P ا����ة   ��#P ا����ة   ��#P ا����ة   

        ))))ن %زع أو و��ن %زع أو و��ن %زع أو و��ن %زع أو و�� ا����ب و�ط�2ه ��د�ه دو ا����ب و�ط�2ه ��د�ه دو ا����ب و�ط�2ه ��د�ه دو ا����ب و�ط�2ه ��د�ه دوأسد)أسد)أسد)أسد)س#وات �ل2ب �? س#وات �ل2ب �? س#وات �ل2ب �? س#وات �ل2ب �? 
  

  ؟"دفء"، و��Gد " ن��آ"و��?  ،" � ر8
"�رادف :  ��� �ن 5#دك %$ا ـ ه�ت 
   وسآ�#ه؟                 �لوادي ��#�ه ا�#�� �ذياب ـ �� 

   أ �ه ��Kسطورة ؟ا��E#$ج ـ �م آ�#ت ���ة ر�س�س 
  ؟G? 5#وا#ً� �#�س�ً� �ل�1رة ا�س���
  -د
  

    
                
  
  

  -:�#�ط اأآ�� �آ�ن   - أ
 ".......................%آرة "��? •
 " ....................ا��ب"��Gد  •
 ...."....................�دى"��#2 •
 �� �و8ف ا��لآ
 وا��لك �ن ط1ل.�� ا��H�ر؟ - ب
  ا��آم ؟%$ ا��G8 $#�Eه� ر�س�س ا�0$ �� ا��دة -ج
   ؟ أذآر �و8ف ا�K�ر �ن اKسد ا����ب -د
  
  
  
  
  
  


ه�ت "  ���وب- B�8د–ده 
 "  - أE��Eد ا��Gو�،
�#�Eو�� ،��? ا�Kرادف ا� .  
 �م �Qرت ا�1ر�
 اKم ور��ل ا��(ط ؟ - ب
  ؟ا��E#$ �� �و8ف ا� 2ب �ن �آم ر�س�س -ج
  ؟ ا��E#$ �رص 5ل�ه ا��لك K�#ه ر�س�س ا�ذي �� -د

  

  
  
  
  
  
  


"   ا�#�در–إ#س�ن   –�رأة "  - أE��Eد ا��Gو�،
�#�Eو�� ،��? ا�K؟ه�ت �رادف ا   
  ا��(ط �? ا��لك ا��H�ر ؟��ذا 2%� ر��ل - ب
  ��0 أ#1رد ر�س�س ��آم ��ر ؟-ج
  ؟ )�.رت �����.� آ� �ن �0? 5�#ه 5ل�.�( 5(م 0دل ��ل
 -د
  

                    """"8ـ�ل اKب    8ـ�ل اKب    8ـ�ل اKب    8ـ�ل اKب        ........�ـ� ��#0.ـ� ا��ـب وا�5Iـ�ب         �ـ� ��#0.ـ� ا��ـب وا�5Iـ�ب         �ـ� ��#0.ـ� ا��ـب وا�5Iـ�ب         �ـ� ��#0.ـ� ا��ـب وا�5Iـ�ب         �ر8��ن ط1ل. �ر8��ن ط1ل. �ر8��ن ط1ل. �ر8��ن ط1ل. " " " " 0و��0و��0و��0و��""""وا��لآ
  وا��لآ
  وا��لآ
  وا��لآ
  " " " "  اKول  اKول  اKول  اKول س�0$س�0$س�0$س�0$""""ا��لك  ا��لك  ا��لك  ا��لك   ( ( ( (----٢٢٢٢سسسس
        """"8ـ�ل اKب    8ـ�ل اKب    8ـ�ل اKب    8ـ�ل اKب    " " " "  �ـد�ك؟   �ـد�ك؟   �ـد�ك؟   �ـد�ك؟  ا�0ـ$ ا�0ـ$ ا�0ـ$ ا�0ـ$ �ـ� ا�1آـرة     �ـ� ا�1آـرة     �ـ� ا�1آـرة     �ـ� ا�1آـرة     :" :" :" :"  ���2�د ا��0س? ���(د ر�ـس�س ��8ـت اKم           ���2�د ا��0س? ���(د ر�ـس�س ��8ـت اKم           ���2�د ا��0س? ���(د ر�ـس�س ��8ـت اKم           ���2�د ا��0س? ���(د ر�ـس�س ��8ـت اKم          �(��10ل�(��10ل�(��10ل�(��10ل�دى %آرة   �دى %آرة   �دى %آرة   �دى %آرة   

Cً�� س0ر�ن ا�1آرةCً�� س0ر�ن ا�1آرةCً�� س0ر�ن ا�1آرةCً�� س0ر�ن ا�1آرة " " " " )ًB�8 (طه�م #�دى 5ل� ر��ل E )ًB�8 (طه�م #�دى 5ل� ر��ل E )ًB�8 (طه�م #�دى 5ل� ر��ل E )ًB�8 (طه�م #�دى 5ل� ر��ل E::::رى ����ه 5ل� رأسهK سو) ا��0ج�رى ����ه 5ل� رأسهأ�K سو) ا��0ج�رى ����ه 5ل� رأسهأ�K سو) ا��0ج�رى ����ه 5ل� رأسهأ�K سو) ا��0ج�أ�((((    

                                �#ـت دهـ 
 ر�ـ�ل ا�ـ�(ط أ5ظـم و�ـن �و�.ـ� راح             �#ـت دهـ 
 ر�ـ�ل ا�ـ�(ط أ5ظـم و�ـن �و�.ـ� راح             �#ـت دهـ 
 ر�ـ�ل ا�ـ�(ط أ5ظـم و�ـن �و�.ـ� راح             �#ـت دهـ 
 ر�ـ�ل ا�ـ�(ط أ5ظـم و�ـن �و�.ـ� راح             وآم آ�#ت %ر�
 اKم 5ظ��
 ،وآـم آ       وآم آ�#ت %ر�
 اKم 5ظ��
 ،وآـم آ       وآم آ�#ت %ر�
 اKم 5ظ��
 ،وآـم آ       وآم آ�#ت %ر�
 اKم 5ظ��
 ،وآـم آ       ( ( ( ( ----٣٣٣٣سسسس
    أ��Pأ��Pأ��Pأ��P�2لم ر�س�س ا��H�ر آ�ف �آون ��آ�ً� وB�8دًا ���و�ً� �ن  2�ه و�2ده� ��2م �2لم ر�س�س ا��H�ر آ�ف �آون ��آ�ً� وB�8دًا ���و�ً� �ن  2�ه و�2ده� ��2م �2لم ر�س�س ا��H�ر آ�ف �آون ��آ�ً� وB�8دًا ���و�ً� �ن  2�ه و�2ده� ��2م �2لم ر�س�س ا��H�ر آ�ف �آون ��آ�ً� وB�8دًا ���و�ً� �ن  2�ه و�2ده� ��2م " " " "  اKول اKول اKول اKولس�0$س�0$س�0$س�$0""""
    )))) ا��لك ا��لك ا��لك ا��لكB�8$%$%$%$%د ا�1رس�ن وا�� �ة و0م إ5(ن أ#ه و�� ا�2.د و ر�ك B�8د ا�1رس�ن وا�� �ة و0م إ5(ن أ#ه و�� ا�2.د و ر�ك B�8د ا�1رس�ن وا�� �ة و0م إ5(ن أ#ه و�� ا�2.د و ر�ك B�8د ا�1رس�ن وا�� �ة و0م إ5(ن أ#ه و�� ا�2.د و ر�ك     """"ر�س�سر�س�سر�س�سر�س�س""""

                ---- ��رأ0ـه و ـ��05ه ا�#ـ�درة    ��رأ0ـه و ـ��05ه ا�#ـ�درة    ��رأ0ـه و ـ��05ه ا�#ـ�درة    ��رأ0ـه و ـ��05ه ا�#ـ�درة   ذه�$ذه�$ذه�$ذه�$ا�ـ ا�ـ ا�ـ ا�ـ و8د أ 0.ر �ل�ب ا���ر   و8د أ 0.ر �ل�ب ا���ر   و8د أ 0.ر �ل�ب ا���ر   و8د أ 0.ر �ل�ب ا���ر   ----ا��E#$ا��E#$ا��E#$ا��E#$و��� و�� ر�س�س    و��� و�� ر�س�س    و��� و�� ر�س�س    و��� و�� ر�س�س     ( ( ( (----٤٤٤٤سسسس
 
    ا#1ردا#1ردا#1ردا#1ردو�2ده� و�2ده� و�2ده� و�2ده� .. .. .. ..  �.رت �����.� آ� �ن �0? 5�#ه 5ل�.�  �.رت �����.� آ� �ن �0? 5�#ه 5ل�.�  �.رت �����.� آ� �ن �0? 5�#ه 5ل�.�  �.رت �����.� آ� �ن �0? 5�#ه 5ل�.� ا�0$ا�0$ا�0$ا�0$" " " " #1ر�0رى#1ر�0رى#1ر�0رى#1ر�0رى""""سن ا� ��ب 0زوج ا����ل
 سن ا� ��ب 0زوج ا����ل
 سن ا� ��ب 0زوج ا����ل
 سن ا� ��ب 0زوج ا����ل

� �5ر)%$%$%$%$ سن ا�2 ر�ن ��آم ��ر وه� �سBو��
 �#در أن �0وCه� إ#س�ن  سن ا�2 ر�ن ��آم ��ر وه� �سBو��
 �#در أن �0وCه� إ#س�ن  سن ا�2 ر�ن ��آم ��ر وه� �سBو��
 �#در أن �0وCه� إ#س�ن  سن ا�2 ر�ن ��آم ��ر وه� �سBو��
 �#در أن �0وCه� إ#س�ن %$%$%$%$ر�س�س وهو ر�س�س وهو ر�س�س وهو ر�س�س وهو E� (�5ر �E� (�5ر �E� (�5ر �E� ((((    



 

 
٧ 

 

    ازده�راازده�راازده�راازده�را 5.د)  5.د)  5.د)  5.د) %$%$%$%$ ا��آم % .دت ��ر  ا��آم % .دت ��ر  ا��آم % .دت ��ر  ا��آم % .دت ��ر %$%$%$%$"""",��رو�ه,��رو�ه,��رو�ه,��رو�ه"""" ا�س��ق أ8دام  ا�س��ق أ8دام  ا�س��ق أ8دام  ا�س��ق أ8دام اC#��0راC#��0راC#��0راC#��0رE�ت هذا   E�ت هذا   E�ت هذا   E�ت هذا    ( ( ( (----٥٥٥٥سسسس
    ) ) ) )  ���0.م ،و�gت ا��س�0�ن   وا��داBق ���? أ#��ء ��ر ���0.م ،و�gت ا��س�0�ن   وا��داBق ���? أ#��ء ��ر ���0.م ،و�gت ا��س�0�ن   وا��داBق ���? أ#��ء ��ر ���0.م ،و�gت ا��س�0�ن   وا��داBق ���? أ#��ء ��ر%$%$%$%$آ��رًا و 2ر ا�#�س ����Kن آ��رًا و 2ر ا�#�س ����Kن آ��رًا و 2ر ا�#�س ����Kن آ��رًا و 2ر ا�#�س ����Kن 

  
   
  

�" ه�ت �2#�  - أ�E� C " د�G��0رات"و�1رد " ا�,�ر"و�#C؟"ا   
  ��ذا �8ل ا��لك K�#ه �2د�� ��س ا��0ج ؟-ج           ؟ا��E#$���ذا أ�ب ا� 2ب ر�س�س 

  ؟ G? 5#وا#ً� �#�س�ً� �ل�1رة ا�س���
 -د
  

        �ن �وGوع أ�#�
 ���0ت�ن �وGوع أ�#�
 ���0ت�ن �وGوع أ�#�
 ���0ت�ن �وGوع أ�#�
 ���0ت
        

  

 5سآر�
 %20لم            ( ( ( (----١١١١سسسسB #0 رو�ه��, 
B #0 ن طو�ون إ���20لم           �5د أ��د % 

 5سآر�B #0 رو�ه��, 
B #0 ن طو�ون إ���20لم           �5د أ��د % 

 5سآر�B #0 رو�ه��, 
B #0 ن طو�ون إ���20لم           �5د أ��د % 

 5سآر�B #0 رو�ه��, 
B #0 ن طو�ون إ���ـ$ %ـ$ %ـ$ %ـ$ �5د أ��د %       
 �داEـ
 سـ#ه ا�1روسـ�
        �داEـ
 سـ#ه ا�1روسـ�
        �داEـ
 سـ#ه ا�1روسـ�
        �داEـ
 سـ#ه ا�1روسـ�

%�د آ�ن طو�� ا����
 5ر�ض %�د آ�ن طو�� ا����
 5ر�ض %�د آ�ن طو�� ا����
 5ر�ض %�د آ�ن طو�� ا����
 5ر�ض ........و8د ��0ه ا�ط��2
 �,��ل زادت �ن ه��0ه و8د ��0ه ا�ط��2
 �,��ل زادت �ن ه��0ه و8د ��0ه ا�ط��2
 �,��ل زادت �ن ه��0ه و8د ��0ه ا�ط��2
 �,��ل زادت �ن ه��0ه .. .. .. .. وا����رزة و%#ون ا��ربوا����رزة و%#ون ا��ربوا����رزة و%#ون ا��ربوا����رزة و%#ون ا��رب
        ..)..)..)..) 8لوب ا����? 8لوب ا����? 8لوب ا����? 8لوب ا����?%$%$%$%$ذا 8لب �0وه[ و�ن Eم أ���ت �ه سطوة وه��
 ذا 8لب �0وه[ و�ن Eم أ���ت �ه سطوة وه��
 ذا 8لب �0وه[ و�ن Eم أ���ت �ه سطوة وه��
 ذا 8لب �0وه[ و�ن Eم أ���ت �ه سطوة وه��
  .. .. .. ..�سورًا�سورًا�سورًا�سورًا........8و�ً� 8و�ً� 8و�ً� 8و�ً� ........ا��#آ��ن ا��#آ��ن ا��#آ��ن ا��#آ��ن 

  


" ا ـ ه�ت �رادفEد" �دا�Gن 5#دك " ,��ل"،و�1رد" �0وه["،و�� �   ؟%� ��
  وآ�ف س�5د0ه �0�1ه 5ل� ذ�ك؟                 ",��رو�ه"ب ـ آ�ف ر�� أ��د �ن طو�ون ا�#ه

� ا�0ر��
 ه� 0راه�B2ض وس��ت ا��1رة #�G0 �2ر#� ؟ج ـ� 
   �#�س�
  

  
  
  
  

  ؟ ��ل0�ن �ن 5#دك%$" 5#ق"و��? " �ره
"ه�ت �رادف   - أ
 �� ا�د��� 5ل� ا�1روس�
 ا���آرة �,��رو�ه؟ - ب
   ��8ه ا�ن 08��
 �2ل�ً� 5ل� ���رزة ,��رو�ه ��در�ه؟ا�ذي �� -ج

 

    
  
  
  
  


 ا�2.د"�� ا��راد �ـ   - أ�Cد " و�G؟"أطل02ك"و�  
  5رض 5ل�ه ا�Kر؟ و���ذا؟�ذيا%�م آ�ن �1آر أ��د �ن طو�ون ؟ و�ن  - ب
   0ر0ب 5ل� 0و�� ,��رو�ه �آم ��ر ؟ا�ذي �� -ج

 

  
  
  
  

  

  ؟"أ#�ضو��Gد " سرت"ه�ت �رادف  -أ
  ��\ إ��.� ,��رو�ه ؟و�� أEره� 5ل� ا�2دو؟ا�0$�� ا���ل
  -ب
  ؟وB�0# .�.�G[ �2�دة اEKر " ,��رو�ه "C#��0ر آ�ن -ج
 
  
   
  

  ؟ ��� �ن 5#دك%$" 5.د)"،و��? " �راازده"،و��Gد" ا�س��ق"ه�ت �رادف   - أ
 ؟ا رح ذ�ك �ن ,(ل %.�ك �Kداث ا��1رة )  ���ق �لوطن ا�Kن اC#��0ر( -ب
  ؟#�8 .� �ن ,(ل أ�داث ا�درس ) 0�0? ,��رو�ه  ���1ت �سد�
 و%آر�
  (-ج

ن �(د) و�5ت ا��(د ر%�ه�
 ن �(د) و�5ت ا��(د ر%�ه�
 ن �(د) و�5ت ا��(د ر%�ه�
 ن �(د) و�5ت ا��(د ر%�ه�
  ��ر ورد ,طرهم 5 ��ر ورد ,طرهم 5 ��ر ورد ,طرهم 5 ��ر ورد ,طرهم 5%$%$%$%$ 5ل� ا���E��ن ا�ذ�ن ط�2وا  5ل� ا���E��ن ا�ذ�ن ط�2وا  5ل� ا���E��ن ا�ذ�ن ط�2وا  5ل� ا���E��ن ا�ذ�ن ط�2وا %�#�0ر%�#�0ر%�#�0ر%�#�0ر ( ( ( (----٥٥٥٥سسسس
� �.� �ن �E� C ن� �.� ��E� C ن� �.� ��E� C ن� �.� ��E� C��0رات#C��0راتا#C��0راتا#C��0راتا#C(د ا�0$ا�0$ا�0$ا�0$    ا�(د  ���.� وا��(د  ���.� وا��(د  ���.� وا��ه ا�0$ا�0$ا�0$ا�0$ ���.� وا��,�ر ا�و%�ر �ه و� 2���ه  %�0.� %��ءت �,�ر ا�و%�ر �ه و� 2���ه  %�0.� %��ءت �,�ر ا�و%�ر �ه و� 2���ه  %�0.� %��ءت �,�ر ا�و%�ر �ه و� 2����0.� %��ءت % ........   (   (   (   (

    ا�ذيا�ذيا�ذيا�ذي 08��
 � �هدان ,��رو�ه �? �در�ه  08��
 � �هدان ,��رو�ه �? �در�ه  08��
 � �هدان ,��رو�ه �? �در�ه  08��
 � �هدان ,��رو�ه �? �در�ه ا�نا�نا�نا�ن    ا���G$ا���G$ا���G$ا���G$وذات �رة آ�ن أ��د �ن طو�ون و�2ه وذات �رة آ�ن أ��د �ن طو�ون و�2ه وذات �رة آ�ن أ��د �ن طو�ون و�2ه وذات �رة آ�ن أ��د �ن طو�ون و�2ه  ( ( ( (----٢٢٢٢سسسس

 سـ#ه        Eم �داQه 5ل� ا���0ل ر�سـ#ه        �در 
Eم �داQه 5ل� ا���0ل ر�سـ#ه        �در 
Eم �داQه 5ل� ا���0ل ر�سـ#ه        �در 
Eم �داQه 5ل� ا���0ل ر�هـ$ هـ$ هـ$ هـ$ و�ـ�  و�ـ�  و�ـ�  و�ـ�  ........�در  
                        إذ �0آـن ,��رو�ـه  إذ �0آـن ,��رو�ـه  إذ �0آـن ,��رو�ـه  إذ �0آـن ,��رو�ـه  ........و�ـرخ ا��ـدرب   و�ـرخ ا��ـدرب   و�ـرخ ا��ـدرب   و�ـرخ ا��ـدرب    إC �رهـ
   إC �رهـ
   إC �رهـ
   إC �رهـ

1
 ��ر5
 �ن أن �و�ه ا�س�ف إ�� 5#ق �در�ه %��ل  ,1
 ��ر5
 �ن أن �و�ه ا�س�ف إ�� 5#ق �در�ه %��ل  ,1
 ��ر5
 �ن أن �و�ه ا�س�ف إ�� 5#ق �در�ه %��ل  ,1
 ��ر5
 �ن أن �و�ه ا�س�ف إ�� 5#ق �در�ه %��ل %$%$%$%$, $Gا���$Gا���$Gا���$Gرأى ا��� ���رًا .�#� 
    ...)...)...)...) أ�ن 08��
 �#�.رًا ��� رأى  أ�ن 08��
 �#�.رًا ��� رأى  أ�ن 08��
 �#�.رًا ��� رأى  أ�ن 08��


 ا�2.د �� �ن 08��
        %$%$%$%$ أ%آر    أ%آر    أ%آر    أ%آر   إ##$إ##$إ##$إ##$ ( ( ( (----٣٣٣٣سسسس�Cأ�ر و         

 ا�2.د �� �ن 08���Cأ�ر و         

 ا�2.د �� �ن 08���Cأ�ر و         

 ا�2.د �� �ن 08���C5لـ�    5لـ�    5لـ�    5لـ�   أطل02ـك أطل02ـك أطل02ـك أطل02ـك و8د  و8د  و8د  و8د  ........سوف أ�2ل.� �,��رو�ه    سوف أ�2ل.� �,��رو�ه    سوف أ�2ل.� �,��رو�ه    سوف أ�2ل.� �,��رو�ه    ........ أ�ر و         
و�دث �� �0#�) ا��د و�دث �� �0#�) ا��د و�دث �� �0#�) ا��د و�دث �� �0#�) ا��د """",��رو�ه,��رو�ه,��رو�ه,��رو�ه""""ك �? و�دى ك �? و�دى ك �? و�دى ك �? و�دى  و��ب أن 0آون آذ� و��ب أن 0آون آذ� و��ب أن 0آون آذ� و��ب أن 0آون آذ��$�$�$�$ أ8رب إ#س�ن  أ8رب إ#س�ن  أ8رب إ#س�ن  أ8رب إ#س�ن K#كK#كK#كK#كهذا ا�Kر   هذا ا�Kر   هذا ا�Kر   هذا ا�Kر   
    ))))0و�� ,��رو�ه �آم ��ر وهو �م ��لf ا�,��س
 5 رة �ن �5ر)0و�� ,��رو�ه �آم ��ر وهو �م ��لf ا�,��س
 5 رة �ن �5ر)0و�� ,��رو�ه �آم ��ر وهو �م ��لf ا�,��س
 5 رة �ن �5ر)0و�� ,��رو�ه �آم ��ر وهو �م ��لf ا�,��س
 5 رة �ن �5ر)........�ن طو�ون �ن طو�ون �ن طو�ون �ن طو�ون 

��\ ,��رو�ه إ�� ,داع ا�2��س��ن �\ن سرت إ �5
 ��0له %��05د ا�2��س�ون أن ا��2رآ
 ��\ ,��رو�ه إ�� ,داع ا�2��س��ن �\ن سرت إ �5
 ��0له %��05د ا�2��س�ون أن ا��2رآ
 ��\ ,��رو�ه إ�� ,داع ا�2��س��ن �\ن سرت إ �5
 ��0له %��05د ا�2��س�ون أن ا��2رآ
 ��\ ,��رو�ه إ�� ,داع ا�2��س��ن �\ن سرت إ �5
 ��0له %��05د ا�2��س�ون أن ا��2رآ
  (  (  (  ( ––––    ٤٤٤٤سسسس
��ر �ن �� ه ����ً� ��ر �ن �� ه ����ً� ��ر �ن �� ه ����ً� ��ر �ن �� ه ����ً�  �����.م و�لسوا ��10لون ���#�ر %\#�ض 5ل�.م ,��رو�ه ��زء آ �����.م و�لسوا ��10لون ���#�ر %\#�ض 5ل�.م ,��رو�ه ��زء آ �����.م و�لسوا ��10لون ���#�ر %\#�ض 5ل�.م ,��رو�ه ��زء آ �����.م و�لسوا ��10لون ���#�ر %\#�ض 5ل�.م ,��رو�ه ��زء آا#0.تا#0.تا#0.تا#0.ت8د 8د 8د 8د 

    )))) ��هرًا �0دEت 5#ه آ� ا��(د و08.� ��هرًا �0دEت 5#ه آ� ا��(د و08.� ��هرًا �0دEت 5#ه آ� ا��(د و08.� ��هرًا �0دEت 5#ه آ� ا��(د و08.�ا#��0راا#��0راا#��0راا#��0را



 

 
٨ 

 

  
   
  
  

  ؟"أ��5رهم"،و�1رد " Cس���"ه�ت �رادف   - أ
 آذ�ك؟ ",��رو�ه "�ن  ��0رب �ن  2�ه آ�ف آا�ذيا���Bد ا�#��P هو  - ب
 ؟ وPG ذ�ك �ن ,(ل ا��1رة .. ا����دة C �020د 5ل� ا�سن -ج

    


        �ن �وGوع �واBز ���5�
�ن �وGوع �واBز ���5�
�ن �وGوع �واBز ���5�
�ن �وGوع �واBز ���5�
  

  
 ا� 2ر وا���
  ا� 2ر وا���
  ا� 2ر وا���
  ا� 2ر وا���
 %$%$%$%$     ا���2م آ� �5م �0سل�م ا�2د�د �ن ا��واBز إ�� ا���0�ز�ن �ن اKد��ء وا���د5�ن ا���2م آ� �5م �0سل�م ا�2د�د �ن ا��واBز إ�� ا���0�ز�ن �ن اKد��ء وا���د5�ن ا���2م آ� �5م �0سل�م ا�2د�د �ن ا��واBز إ�� ا���0�ز�ن �ن اKد��ء وا���د5�ن ا���2م آ� �5م �0سل�م ا�2د�د �ن ا��واBز إ�� ا���0�ز�ن �ن اKد��ء وا���د5�ن��10$��10$��10$��10$ ( ( ( (----١١١١سسسس

        )))) ،و��Bزة آ�1%�س وQ�ره� ،و��Bزة آ�1%�س وQ�ره� ،و��Bزة آ�1%�س وQ�ره� ،و��Bزة آ�1%�س وQ�ره��و��0زر�و��0زر�و��0زر�و��0زر #و�� ،و��Bزة  #و�� ،و��Bزة  #و�� ،و��Bزة  #و�� ،و��Bزة ��Bزة��Bزة��Bزة��Bزة::::وا�روا�
 وا�دراس�ت اKد��
 ،و�ن هذ) ا��واBز وا�روا�
 وا�دراس�ت اKد��
 ،و�ن هذ) ا��واBز وا�روا�
 وا�دراس�ت اKد��
 ،و�ن هذ) ا��واBز وا�روا�
 وا�دراس�ت اKد��
 ،و�ن هذ) ا��واBز 
  

  -: �ن ا��1رة اس0,رجا ـ 
 .............آل�
 و��2.� -٣.............."اKد�ب"آل�
 �1رده� -٢........... "��10�"آل�
 �راد%.�  -١

   ا����Cت؟                 أيب ـ �� 5دد ا���ر��ن ا����ل�ن 5ل� ��Bزة #و��؟ و%� 
   ؟اCسم�.ذا )آ�1%�س/�و��0زر(��ت ��Bز�0 ج ـ ���ذا س

  
  

  
  
 


 ا�����
 ��� ��ن ا��وس�ن ���   - أ���Iـ :�ل$0,�ر ا  
 )  ,�ف– 00�? – طلب – 2ر " :            (أ�س"�رادف  -١

– سل�#� – أ,ذ#� –��ز#� " :       (�#�#�" ��Gد -٢E��Eوا� 
�#�Eا� ( 
 )  �را��
 – ر�P – �ر�P –را�P ":             (أر��ح"�1رد  -٣
 ��0 أ�س #و�� ���Kم ؟ و��ذا 8رر؟ - ب
   �وم ا��2 ر �ن د�س��ر ��0د�م ��Bزة #و��؟ و��0 �دأ �0د��.� Kول �رة؟ا,0��ر ���ذا 0م -ج

  

 
  

  
  

 

  ؟"0ز�د"و��Gد " ا�رB�س "و��? " #��ب" ��� �ن 5#دك �2#� %$ه�ت   - أ
 ���ذا ��� #��ب ��1وظ 5ل� ��Bزة #و��؟ - ب
� أر�2
 �ن ا���ر��ن-ج�� �
 ���Cت،%�� ا����ل %$ 5ل� ��Bزة #و�E)E ن أ 0رك %�ه ا�ذي�#E؟و�ن ه��؟ا 
  
  
  

  
  


 ا�����
 ��� -أ���Iن ا��وس�ن �ل$0,�ر ا�� ��� :-  
١-  �#2�"�
– 0�رع – #�ل –ا,ذ " :                                    ( ���#�Eو�� وا�Kا (  
 ) أ5��د– 5واBد – أ5واد –5�دان          (":                              5�د "��?  -٢
  ا��1رة ا�س���
 ؟ و�ن ���  5ل�.� �ن ��ر؟%$ ا���Bزة ا�� �ر إ��.� اسم�� -ب
   �P#�0 �0 هذ) ا���Bزة؟-ج

 %�ـذهب إ�ـ� اKهرا�ـ�ت و��ـ�رس �2.ـم ا2�Kـ�ب              %�ـذهب إ�ـ� اKهرا�ـ�ت و��ـ�رس �2.ـم ا2�Kـ�ب              %�ـذهب إ�ـ� اKهرا�ـ�ت و��ـ�رس �2.ـم ا2�Kـ�ب              %�ـذهب إ�ـ� اKهرا�ـ�ت و��ـ�رس �2.ـم ا2�Kـ�ب             �0C�10ـه �0C�10ـه �0C�10ـه �0C�10ـه واواواوا أ5�ـ�د)     أ5�ـ�د)     أ5�ـ�د)     أ5�ـ�د)    %$%$%$%$وآ�ن � �رك  2�ه    وآ�ن � �رك  2�ه    وآ�ن � �رك  2�ه    وآ�ن � �رك  2�ه     (  (  (  ( ----٦٦٦٦سسسس
    �أن �ـن �ـ�#2ون   أن �ـن �ـ�#2ون   أن �ـن �ـ�#2ون   أن �ـن �ـ�#2ون   " " " " ,��رو�ـه ,��رو�ـه ,��رو�ـه ,��رو�ـه """"��ـد أE�ـت     ��ـد أE�ـت     ��ـد أE�ـت     ��ـد أE�ـت     .. .. .. ..  آ�#ت أآEره� 8ر�ـً� إ�ـ� #1ـسه           آ�#ت أآEره� 8ر�ـً� إ�ـ� #1ـسه           آ�#ت أآEره� 8ر�ـً� إ�ـ� #1ـسه           آ�#ت أآEره� 8ر�ـً� إ�ـ� #1ـسه          ا�0$ا�0$ا�0$ا�0$ا��,0ل1
 Cس��� ا�,��    ا��,0ل1
 Cس��� ا�,��    ا��,0ل1
 Cس��� ا�,��    ا��,0ل1
 Cس��� ا�,�

    ))))ا��0ر�C c ��02دون 5ل� أ��5رهم وإ#�� 5ل�  ,��0.م وأ%��2.م ا��0ر�C c ��02دون 5ل� أ��5رهم وإ#�� 5ل�  ,��0.م وأ%��2.م ا��0ر�C c ��02دون 5ل� أ��5رهم وإ#�� 5ل�  ,��0.م وأ%��2.م ا��0ر�C c ��02دون 5ل� أ��5رهم وإ#�� 5ل�  ,��0.م وأ%��2.م 

اض سـل��
 ،Q�ـر أن ا��ـ ر أسـ�ءوا     اض سـل��
 ،Q�ـر أن ا��ـ ر أسـ�ءوا     اض سـل��
 ،Q�ـر أن ا��ـ ر أسـ�ءوا     اض سـل��
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 �زء آ��ر �ن Eرو0ه و�#P       �زء آ��ر �ن Eرو0ه و�#P       �زء آ��ر �ن Eرو0ه و�#P       �زء آ��ر �ن Eرو0ه و�#P      ��س��E0ر��س��E0ر��س��E0ر��س��E0ر ا��روب وا���ر %\�س #و�� ���Kم و8رر أن �و��           ا��روب وا���ر %\�س #و�� ���Kم و8رر أن �و��           ا��روب وا���ر %\�س #و�� ���Kم و8رر أن �و��           ا��روب وا���ر %\�س #و�� ���Kم و8رر أن �و��          %$%$%$%$    اس0,دا�هاس0,دا�هاس0,دا�هاس0,دا�ه
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 �ن ا���ر��ن 5ل�.�
 �ن ا���ر��ن 5ل�.�
 �ن ا���ر��ن 5ل�.�
 �ن ا���ر��ن 5ل�.�وآ�ن ���ر #���.� �ن ا���Bزة ��ث ��� أر�2 وآ�ن ���ر #���.� �ن ا���Bزة ��ث ��� أر�2 وآ�ن ���ر #���.� �ن ا���Bزة ��ث ��� أر�2 وآ�ن ���ر #���.� �ن ا���Bزة ��ث ��� أر�2  ( ( ( (----٣٣٣٣سسسس
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 وا�����
 ���١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨ل اKدب �5م ���ل اKدب �5م ���ل اKدب �5م ���ل اKدب �5م �Bأ���5ه ا�روا �
 وا�����
 م وذ�ك 5ن ����Bأ���5ه ا�روا �
 وا�����
 م وذ�ك 5ن ����Bأ���5ه ا�روا �
 وا�����
 م وذ�ك 5ن ����Bأ���5ه ا�روا �    ))))............................................ 0ز�د 5ن  0ز�د 5ن  0ز�د 5ن  0ز�د 5ن ا�0$ا�0$ا�0$ا�0$م وذ�ك 5ن ���


 ��ن ��ر وا��و#�ن و8د ��� 5ل$        م �.دف م �.دف م �.دف م �.دف ١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠و�دأت ا���Bزة �5م    و�دأت ا���Bزة �5م    و�دأت ا���Bزة �5م    و�دأت ا���Bزة �5م     ( ( ( (----٤٤٤٤سسسس�%��Eا�2(�8ت ا� 

 ��ن ��ر وا��و#�ن و8د ��� 5ل$         �#0��%��Eا�2(�8ت ا� 

 ��ن ��ر وا��و#�ن و8د ��� 5ل$         �#0��%��Eا�2(�8ت ا� 

 ��ن ��ر وا��و#�ن و8د ��� 5ل$         �#0��%��Eا�2(�8ت ا� 
��#0 
 وا�0س2�ن آ�ـ� �ـ�� 5ل�.ـ� �ـن ا�آ0ـ�ب ا����2ـر�ن           وا�0س2�ن آ�ـ� �ـ�� 5ل�.ـ� �ـن ا�آ0ـ�ب ا����2ـر�ن           وا�0س2�ن آ�ـ� �ـ�� 5ل�.ـ� �ـن ا�آ0ـ�ب ا����2ـر�ن           وا�0س2�ن آ�ـ� �ـ�� 5ل�.ـ� �ـن ا�آ0ـ�ب ا����2ـر�ن          ا��E#$ا��E#$ا��E#$ا��E#$ 5�د ��(د)     5�د ��(د)     5�د ��(د)     5�د ��(د)    %$%$%$%$" " " " #��ب ��1وظ #��ب ��1وظ #��ب ��1وظ #��ب ��1وظ """"ا���Bزة  ا���Bزة  ا���Bزة  ا���Bزة  
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 - :�ل$0,�ر ا��واب ��� ��ن ا��وس�ن ���  -ج
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 ��Gده� -١
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 %$%$%$%$    �0د�رًا ��.ودهم�0د�رًا ��.ودهم�0د�رًا ��.ودهم�0د�رًا ��.ودهم     آ��ر، آ��ر، آ��ر، آ��ر،��ه��0م��ه��0م��ه��0م��ه��0م    �2ر�$�2ر�$�2ر�$�2ر�$اااا ��ر وا���2م  ��ر وا���2م  ��ر وا���2م  ��ر وا���2م %$%$%$%$��ظ� اKد��ء وا��1آرون ��ظ� اKد��ء وا��1آرون ��ظ� اKد��ء وا��1آرون ��ظ� اKد��ء وا��1آرون ((((----١١١١سسسس
   

 ا�2ر��%��Eا�   

 ا�2ر��%��Eا�   

 ا�2ر��%��Eا�   

 ا�2ر��%��Eر��0ءا�Cر��0ءواCر��0ءواCر��0ءواCوا       
�ـ�Bزة ا��لـك    �ـ�Bزة ا��لـك    �ـ�Bزة ا��لـك    �ـ�Bزة ا��لـك    : : : :  ��ـ�ل اKدب %�#.ـ�        ��ـ�ل اKدب %�#.ـ�        ��ـ�ل اKدب %�#.ـ�        ��ـ�ل اKدب %�#.ـ�       %ـ$ %ـ$ %ـ$ %ـ$  �.� ، و00#وع ا��واBز ا�2ر��
        �.� ، و00#وع ا��واBز ا�2ر��
        �.� ، و00#وع ا��واBز ا�2ر��
        �.� ، و00#وع ا��واBز ا�2ر��

، ���%، ���%، ���%، ���%    ، 
    ))))و��Bزة #��ب ��1وظ وQ�ره�و��Bزة #��ب ��1وظ وQ�ره�و��Bزة #��ب ��1وظ وQ�ره�و��Bزة #��ب ��1وظ وQ�ره�    و��Bزة ا� �c زا�د ، و��Bزة ا�دو�
 ا��0د�ر�
 ،و��Bزة ا� �c زا�د ، و��Bزة ا�دو�
 ا��0د�ر�
 ،و��Bزة ا� �c زا�د ، و��Bزة ا�دو�
 ا��0د�ر�
 ،و��Bزة ا� �c زا�د ، و��Bزة ا�دو�
 ا��0د�ر�

,د�ـ
 اIسـ(م وا�دراسـ�ت اIسـ(��
 وا_داب     ,د�ـ
 اIسـ(م وا�دراسـ�ت اIسـ(��
 وا_داب     ,د�ـ
 اIسـ(م وا�دراسـ�ت اIسـ(��
 وا_داب     ,د�ـ
 اIسـ(م وا�دراسـ�ت اIسـ(��
 وا_داب      ��ـ�Cت   ��ـ�Cت   ��ـ�Cت   ��ـ�Cت  %ـ$ %ـ$ %ـ$ %ـ$  ا�را�ـ� ا��لـك %�ـ��       ا�را�ـ� ا��لـك %�ـ��       ا�را�ـ� ا��لـك %�ـ��       ا�را�ـ� ا��لـك %�ـ��      ��سـم ��سـم ��سـم ��سـم P#�0  P#�0  P#�0  P#�0  ((((    ----٢٢٢٢سسسس
م و�02�رهـ� ا�ـ�2ض �وا�ـ
    م و�02�رهـ� ا�ـ�2ض �وا�ـ
    م و�02�رهـ� ا�ـ�2ض �وا�ـ
    م و�02�رهـ� ا�ـ�2ض �وا�ـ
    ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩وا�دراس�ت ا�لHو�
 وا�طب وا�2لوم و8د �#�ت ا���Bزة أول �ـرة 5ـ�م          وا�دراس�ت ا�لHو�
 وا�طب وا�2لوم و8د �#�ت ا���Bزة أول �ـرة 5ـ�م          وا�دراس�ت ا�لHو�
 وا�طب وا�2لوم و8د �#�ت ا���Bزة أول �ـرة 5ـ�م          وا�دراس�ت ا�لHو�
 وا�طب وا�2لوم و8د �#�ت ا���Bزة أول �ـرة 5ـ�م          

    )))) Eم �2ده� ��� 5ل� ��Bزة #و�� Eم �2ده� ��� 5ل� ��Bزة #و�� Eم �2ده� ��� 5ل� ��Bزة #و�� Eم �2ده� ��� 5ل� ��Bزة #و��زو��زو��زو��زو�� أ��د  أ��د  أ��د  أ��د ا���ريا���ريا���ريا���ري�ل��ول 5ل� ��Bزة #و�� %�د ��� 5ل�.� ا���2م �ل��ول 5ل� ��Bزة #و�� %�د ��� 5ل�.� ا���2م �ل��ول 5ل� ��Bزة #و�� %�د ��� 5ل�.� ا���2م �ل��ول 5ل� ��Bزة #و�� %�د ��� 5ل�.� ا���2م 

�02�ره� ا��2ض �وا�
 ا���ول 5ل� ��Bزة #و�� ،%�د ��� �02�ره� ا��2ض �وا�
 ا���ول 5ل� ��Bزة #و�� ،%�د ��� �02�ره� ا��2ض �وا�
 ا���ول 5ل� ��Bزة #و�� ،%�د ��� �02�ره� ا��2ض �وا�
 ا���ول 5ل� ��Bزة #و�� ،%�د ��� م وم وم وم و١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩و8د �#�ت ا���Bزة أول �رة �5م و8د �#�ت ا���Bزة أول �رة �5م و8د �#�ت ا���Bزة أول �رة �5م و8د �#�ت ا���Bزة أول �رة �5م (
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 5�د ا�ر��ن،و����     ::::��Bزة ا��لك %��� و�#.م ��Bزة ا��لك %��� و�#.م ��Bزة ا��لك %��� و�#.م ��Bزة ا��لك %��� و�#.م  B�5د ا���در ا��د ،و�د ا�ر��ن،و���� ا�دآ0ور 5�5 
 B�5د ا���در ا��د ،و�د ا�ر��ن،و���� ا�دآ0ور 5�5 
 B�5د ا���در ا��د ،و�د ا�ر��ن،و���� ا�دآ0ور 5�5 
 B�5د ا���در ا��د ،و�د ا�0واب ��$��$��$��$ا�دآ0ور 5�د ا�0واب  ، و 5�د ا�0واب  ، و 5�د ا�0واب  ، و 5�و 5 ، 
)))) ا�دراس�ت اIس(��
 ا�دراس�ت اIس(��
 ا�دراس�ت اIس(��
 ا�دراس�ت اIس(��
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 5 ر �ن د�س��ر آ� �5م وهو �وم 5�د ��(د  5 ر �ن د�س��ر آ� �5م وهو �وم 5�د ��(د  5 ر �ن د�س��ر آ� �5م وهو �وم 5�د ��(د  5 ر �ن د�س��ر آ� �5م وهو �وم 5�د ��(د ا���ديا���ديا���ديا���دي 0وز�2.� 5ل� ا�B�1ز�ن �وم  0وز�2.� 5ل� ا�B�1ز�ن �وم  0وز�2.� 5ل� ا�B�1ز�ن �وم  0وز�2.� 5ل� ا�B�1ز�ن �وم ممممم و�0م و�0م و�0م و�١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦0أ# Bت �5م أ# Bت �5م أ# Bت �5م أ# Bت �5م 
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   ا�2 ــذ) ا�� ــر ه ــوظ ،و020� ــب ��1 ��#    
ــ�Bزة أس�ســ� ــذ) ا�� ــر ه ــوظ ،و020� ــب ��1 ��#    
ــ�Bزة أس�ســ� ــذ) ا�� ــر ه ــوظ ،و020� ــب ��1 ��#    
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    )))) �سآ#ون %�ه �سآ#ون %�ه �سآ#ون %�ه �سآ#ون %�ها�ذيا�ذيا�ذيا�ذي    ا��$ا��$ا��$ا��$ وا��1راء �ل�2� �ن أ�� ���P  وا��1راء �ل�2� �ن أ�� ���P  وا��1راء �ل�2� �ن أ�� ���P  وا��1راء �ل�2� �ن أ�� ���P ن واQK#��ء �#.من واQK#��ء �#.من واQK#��ء �#.من واQK#��ء �#.موا��س����وا��س����وا��س����وا��س����ا��سل��ن �#.م ا��سل��ن �#.م ا��سل��ن �#.م ا��سل��ن �#.م 

ل�ك أ�د ��ن ��0ت B��Gرهم ر وة؟ أ��ب أ��ن �ـ#21ً(          ل�ك أ�د ��ن ��0ت B��Gرهم ر وة؟ أ��ب أ��ن �ـ#21ً(          ل�ك أ�د ��ن ��0ت B��Gرهم ر وة؟ أ��ب أ��ن �ـ#21ً(          ل�ك أ�د ��ن ��0ت B��Gرهم ر وة؟ أ��ب أ��ن �ـ#21ً(          �8ل ���د و��ذا �و 5رض 5     �8ل ���د و��ذا �و 5رض 5     �8ل ���د و��ذا �و 5رض 5     �8ل ���د و��ذا �و 5رض 5      ( ( ( (----٢٢٢٢سسسس
    )))) �ق ا����0?  �ق ا����0?  �ق ا����0?  �ق ا����0? %$%$%$%$ �ل�� �زاء) ا�رادع ،K#ه �ر0آب ,ط\  �ل�� �زاء) ا�رادع ،K#ه �ر0آب ,ط\  �ل�� �زاء) ا�رادع ،K#ه �ر0آب ,ط\  �ل�� �زاء) ا�رادع ،K#ه �ر0آب ,ط\ �آ$�آ$�آ$�آ$C�د أن أ�لf ا��سBو��ن 5#ه C�د أن أ�لf ا��سBو��ن 5#ه C�د أن أ�لf ا��سBو��ن 5#ه C�د أن أ�لf ا��سBو��ن 5#ه 

                Gـ�آ#� ���2ـً�    Gـ�آ#� ���2ـً�    Gـ�آ#� ���2ـً�    Gـ�آ#� ���2ـً�    . . . .  0,طـر ا�ـ�G�ط �ـ�ط�1 �ـذ�ك           0,طـر ا�ـ�G�ط �ـ�ط�1 �ـذ�ك           0,طـر ا�ـ�G�ط �ـ�ط�1 �ـذ�ك           0,طـر ا�ـ�G�ط �ـ�ط�1 �ـذ�ك          أنأنأنأن��آ#ـك إذن    ��آ#ـك إذن    ��آ#ـك إذن    ��آ#ـك إذن    ::::��8ت إ���ن ��Gآ
    ��8ت إ���ن ��Gآ
    ��8ت إ���ن ��Gآ
    ��8ت إ���ن ��Gآ
     ( ( ( (----٣٣٣٣سسسس


 5ن اKسBل���Iس�0ذ أ��د ��د أ�دت �� أ��ن 5رض وظ�01ك واKو�8ل ا

 5ن اKسBل���Iس�0ذ أ��د ��د أ�دت �� أ��ن 5رض وظ�01ك واKو�8ل ا

 5ن اKسBل���Iس�0ذ أ��د ��د أ�دت �� أ��ن 5رض وظ�01ك واKو�8ل ا

 5ن اKسBل���Iس�0ذ أ��د ��د أ�دت �� أ��ن 5رض وظ�01ك واKو�8ل ا((((    
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� س�#�ء آل.� و5ل�#� أن ##0ظر �0ـ� #2ـد             ..  ..  ..  .. �#$�#$�#$�#$�8ل ا� �C c �\س ��      �8ل ا� �C c �\س ��      �8ل ا� �C c �\س ��      �8ل ا� �C c �\س ��       ( ( ( (----٣٣٣٣سسسس�Bس�#�ء آل.� و5ل�#� أن ##0ظر �0ـ� #2ـد            ��د ا�0لت إسرا ��Bس�#�ء آل.� و5ل�#� أن ##0ظر �0ـ� #2ـد            ��د ا�0لت إسرا ��Bس�#�ء آل.� و5ل�#� أن ##0ظر �0ـ� #2ـد            ��د ا�0لت إسرا ��Bد ا�0لت إسرا��
آ��ل
 �ر�5 ا�H#م طـوال ا�#.ـ�ر   آ��ل
 �ر�5 ا�H#م طـوال ا�#.ـ�ر   آ��ل
 �ر�5 ا�H#م طـوال ا�#.ـ�ر   آ��ل
 �ر�5 ا�H#م طـوال ا�#.ـ�ر   ا�0ر0���ت ا�(ز�
 �2ود0ك أ�8م �#�0ر ��ن ا��دو 5 رة أ .ر  ا�0ر0���ت ا�(ز�
 �2ود0ك أ�8م �#�0ر ��ن ا��دو 5 رة أ .ر  ا�0ر0���ت ا�(ز�
 �2ود0ك أ�8م �#�0ر ��ن ا��دو 5 رة أ .ر  ا�0ر0���ت ا�(ز�
 �2ود0ك أ�8م �#�0ر ��ن ا��دو 5 رة أ .ر  

� ���ه إC أ�ر وا�د هو أن �2ود إ�� أهله �\��8 �� ��آن%$%$%$%$و���ت و���ت و���ت و���ت H � و�م �آن، 
� ���ه إC أ�ر وا�د هو أن �2ود إ�� أهله �\��8 �� ��آن ا�,��H � و�م �آن، 
� ���ه إC أ�ر وا�د هو أن �2ود إ�� أهله �\��8 �� ��آن ا�,��H � و�م �آن، 
� ���ه إC أ�ر وا�د هو أن �2ود إ�� أهله �\��8 �� ��آن ا�,��H � و�م �آن، 
    )))) ا�,��

  
  
  
  "�0دث"و��Gد " ,��
"��? " أ%�ق "ه�ت �2#�   - أ
 ��ذا و�د �#�0ر ��#�� أ%�ق �ن Q��و�0ه ؟ - ب
   أذآر �و8ف ا��دو �ن �#�0ر؟-     د                       ��0 آ�#ت ا�#آس
؟ -ج
 
  
  
  

  

  ؟"ا�,��
"،��? "ا�0ر0���ت"،�1رد"#2د"�2#�:5#دك  ��� �ن %$ه�ت   - أ
 ��ذا %2لت د����ت ا�2دو �ط�Bرة �#�0ر ؟ - ب
 ؟ G? 5#وا#ً� �#�س�ً� �ل�1رة ا�س���
 -ج
  ؟) 8رص ا� �س ا��Kر( ��ذا ��دث ��#�0ر ��#�� � �هد �#ظر -د
  
  
  
  .................."���ن"،��Gد "..............أز�
"،��?" .............��2#� "�رادف : أآ��   - أ
  �G8ه� �#�0ر �? ا��دو؟ا�0$�� ا��دة  -ج         أ�زن �#�0رًا؟ا�ذي��  -ب
   ��ذا �دث ��#�0ر 5#د�� ا%0رس ا�ذBب ���هدًا ؟-د
  

 �        �رة أ,رى�رة أ,رى�رة أ,رى�رة أ,رى.. .. .. .. �ن �وGوع ط��ر و���0� �ن �وGوع ط��ر و���0� �ن �وGوع ط��ر و���0� �ن �وGوع ط��ر و���0
  

   
  
  
1
"،�2#�" ذات"  ��� �ن 5#دك ��?%$ه�ت   - أG؟"أ .ر"،�1رد" ا�   
 ؟  ا� �c راQب �#�0رًا � ر �.�ا�0$�� ا�� رى  - ب
 �� �و8ف �#�0ر �ن هذ) ا�� رى؟ -ج
  �دد) ا� �c راQب ��#�0ر ؟ا�ذيأذآر ا�و8ت  -د

  
   
  
  


%$ه�ت " ا� �c "-" �,10$" -" ا�ل.1
"  - أE��Eو��? ا� 
�#�Eد ا��Gو�� و�Kن 5#دك �2#� ا� �  ؟ ��
 ر إ�� و�د0ه؟��0 �5د �#�0 -ج    ؟ ���ذا 0م �0د�د ذ�ك ا�و8ت ����1رة ا�س���
 -ب
   ا��س0 �1؟%$ �G8ه� �#�0ر ا�0$�� ا��دة  -د
  
  
  
  "5�#�)"،�1رد " أQرور8ت"،��Gد" د#س"��#2 : ��� �ن 5#دك %$ه�ت   - أ
  �#�0ر ��� �c راQب ؟�ل�0$��0  -ج           �� �و8ف �#�0ر �ن ا��دو؟ -ب
  ؟G? 5#وا#ً� �#�س�ً� �ل�1رة ا�س���
-د
  

        �ـه أر�2ـ
 ر�ـ�ل �ـن �ـدو سـ�#�ء        �ـه أر�2ـ
 ر�ـ�ل �ـن �ـدو سـ�#�ء        �ـه أر�2ـ
 ر�ـ�ل �ـن �ـدو سـ�#�ء        �ـه أر�2ـ
 ر�ـ�ل �ـن �ـدو سـ�#�ء         ,��
 ���ط     ,��
 ���ط     ,��
 ���ط     ,��
 ���ط    %$%$%$%$ �#�0ر �ن Q��و�0ه %و�د #1سه        �#�0ر �ن Q��و�0ه %و�د #1سه        �#�0ر �ن Q��و�0ه %و�د #1سه        �#�0ر �ن Q��و�0ه %و�د #1سه       أ%�قأ%�قأ%�قأ%�ق ( ( ( (----٢٢٢٢سسسس
    ))))�0دث أآ�رهم B�8ً( ��دًا هللا 5ل� س(�0ك �� و�دى أ,�ر#� آ�ف و�لت إ�� ه#� ؟ و�ن أ#ت ؟�0دث أآ�رهم B�8ً( ��دًا هللا 5ل� س(�0ك �� و�دى أ,�ر#� آ�ف و�لت إ�� ه#� ؟ و�ن أ#ت ؟�0دث أآ�رهم B�8ً( ��دًا هللا 5ل� س(�0ك �� و�دى أ,�ر#� آ�ف و�لت إ�� ه#� ؟ و�ن أ#ت ؟�0دث أآ�رهم B�8ً( ��دًا هللا 5ل� س(�0ك �� و�دى أ,�ر#� آ�ف و�لت إ�� ه#� ؟ و�ن أ#ت ؟

8ـرب  8ـرب  8ـرب  8ـرب      آ�ن �#�0ر ��2#� �ن أز�
 #1س�
 ��دة %آل�� رأى 8رص ا� �س ا��Kر آ�ن ��لـؤ) ��ـ�ن             آ�ن �#�0ر ��2#� �ن أز�
 #1س�
 ��دة %آل�� رأى 8رص ا� �س ا��Kر آ�ن ��لـؤ) ��ـ�ن             آ�ن �#�0ر ��2#� �ن أز�
 #1س�
 ��دة %آل�� رأى 8رص ا� �س ا��Kر آ�ن ��لـؤ) ��ـ�ن             آ�ن �#�0ر ��2#� �ن أز�
 #1س�
 ��دة %آل�� رأى 8رص ا� �س ا��Kر آ�ن ��لـؤ) ��ـ�ن              ( ( ( (----٤٤٤٤سسسس
))))))))رص ا� �س Eم أ%0رس ز��له ���هدًارص ا� �س Eم أ%0رس ز��له ���هدًارص ا� �س Eم أ%0رس ز��له ���هدًارص ا� �س Eم أ%0رس ز��له ���هدًا� .د ا�ذBب 5#د�� ر%? رأسه #�و �8 .د ا�ذBب 5#د�� ر%? رأسه #�و �8 .د ا�ذBب 5#د�� ر%? رأسه #�و �8 .د ا�ذBب 5#د�� ر%? رأسه #�و 8        –––– آذ�ك  آذ�ك  آذ�ك  آذ�ك ––––5ود0ه وآ�ن ��ز#ه5ود0ه وآ�ن ��ز#ه5ود0ه وآ�ن ��ز#ه5ود0ه وآ�ن ��ز#ه

�Gت 5 رة أ .ر 5ل� و�ود �#�0ر �? ا��دو وذات �س�ء د,� ا�ـ �c راQـب إ�ـ�                 �Gت 5 رة أ .ر 5ل� و�ود �#�0ر �? ا��دو وذات �س�ء د,� ا�ـ �c راQـب إ�ـ�                 �Gت 5 رة أ .ر 5ل� و�ود �#�0ر �? ا��دو وذات �س�ء د,� ا�ـ �c راQـب إ�ـ�                 �Gت 5 رة أ .ر 5ل� و�ود �#�0ر �? ا��دو وذات �س�ء د,� ا�ـ �c راQـب إ�ـ�                 ((((    ----١١١١سسسس
1
 اK,رى �ن ا��#�ةGك إ�� ا��م �8ل �ه ��د 0م 0ر0�ب 0.ر�E �0ر أ��� 5ل�ه ا�س(م#� 
1
 اK,رى �ن ا��#�ة,��Gك إ�� ا��م �8ل �ه ��د 0م 0ر0�ب 0.ر�E �0ر أ��� 5ل�ه ا�س(م#� 
1
 اK,رى �ن ا��#�ة,��Gك إ�� ا��م �8ل �ه ��د 0م 0ر0�ب 0.ر�E �0ر أ��� 5ل�ه ا�س(م#� 
1
 اK,رى �ن ا��#�ة,��Gك إ�� ا��م �8ل �ه ��د 0م 0ر0�ب 0.ر�E �0ر أ��� 5ل�ه ا�س(م#� 
��,((((    


 ا�ل.1
    %$%$%$%$�8ل �#�0ر وهو    �8ل �#�0ر وهو    �8ل �#�0ر وهو    �8ل �#�0ر وهو     ( ( ( (----٢٢٢٢سسسس��Q     

 ا�ل.1��Q     

 ا�ل.1��Q     

 ا�ل.1��Q  : : : :           �ً0ـس��� c� ب �8ل ا�ـQرا c�  �� 0ـس�ً�           ��0 س��دث ذ�ك�� c� ب �8ل ا�ـQرا c�  �� 0ـس�ً�           ��0 س��دث ذ�ك�� c� ب �8ل ا�ـQرا c�  �� 0ـس�ً�           ��0 س��دث ذ�ك�� c� ب �8ل ا�ـQرا c�  �� �0 س��دث ذ�ك�        

 أ��م 5#د�� E)E 2د�أ��م 5#د��  
E)E 2د�أ��م 5#د��  
E)E 2د�أ��م 5#د��  
E)E 2د�10$�,10$�,10$�,10$,� 
  )))) ا���ر �C �0  �س0دل 5ل�#� ا�2دو �س.و�
  ا���ر �C �0  �س0دل 5ل�#� ا�2دو �س.و�
  ا���ر �C �0  �س0دل 5ل�#� ا�2دو �س.و�
  ا���ر �C �0  �س0دل 5ل�#� ا�2دو �س.و�

                    �2ـ$ �2ـ$ �2ـ$ �2ـ$  �ـ� %2ل�0ـو)      �ـ� %2ل�0ـو)      �ـ� %2ل�0ـو)      �ـ� %2ل�0ـو)     ��ـ�0$ ��ـ�0$ ��ـ�0$ ��ـ�0$ �8ل �#�0ر و8د أQرور8ت 5�#ـ�) ���ـد�وع �ـن أ#ـس� طـوال               �8ل �#�0ر و8د أQرور8ت 5�#ـ�) ���ـد�وع �ـن أ#ـس� طـوال               �8ل �#�0ر و8د أQرور8ت 5�#ـ�) ���ـد�وع �ـن أ#ـس� طـوال               �8ل �#�0ر و8د أQرور8ت 5�#ـ�) ���ـد�وع �ـن أ#ـس� طـوال                ( ( ( (----٣٣٣٣سسسس
  )))) �رة أ,رى ��  �c راQب و8د �0ررت س�#�ء �ن د#س ا5Kداء �رة أ,رى ��  �c راQب و8د �0ررت س�#�ء �ن د#س ا5Kداء �رة أ,رى ��  �c راQب و8د �0ررت س�#�ء �ن د#س ا5Kداء �رة أ,رى ��  �c راQب و8د �0ررت س�#�ء �ن د#س ا5Kداء#ل�0$#ل�0$#ل�0$#ل�0$وسوف وسوف وسوف وسوف 
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" %راق "–" أ,رى "–" �2ز"  - أE��Eد ا��Gو�،
�#�Eو�� ،��? ا�K؟ه�ت �2#� ا  
 ؟�ف ��ظ
 ا�1راق ��ن ا� �c راQب و�#�0ر - ب
  آ�ف E\ر �#�0ر ��د��ه ���هد؟ -ج
   آ�ن �Eق %�ه ا� �c راQب ؟ا�ذي��  -د

  

        �رة أ,رى�رة أ,رى�رة أ,رى�رة أ,رى.. .. .. .. �ن �وGوع 8رص ا� �س �ن �وGوع 8رص ا� �س �ن �وGوع 8رص ا� �س �ن �وGوع 8رص ا� �س 
        

  
  
  
  
  ؟"ا��#ط�
"،��? " ظ.رت"،��Gد " � �ذ"�رادف : ��� �ن 5#دك %$ه�ت   - أ
  طلب �#�0ر �ن B�8د ا�و�دة ؟��ذا - ب
                 أ�ن ه�ط �#�0ر ؟ و���ذا؟-ج
   ؟ G? 5#وا#ً� �#�س�ً� �ل�1رة-د
  
  
  
  

   ؟"ذو"،��? " ,لف"،��Gد " 0وه�ً�"�رادف : ��� �ن 5#دك %$ه�ت   - أ
  ؟ �0رف �#�0ر%$�� رأ�ك  -د     �#�0ر ؟ و���ذا؟ا,0�\أ�ن -ج   ��0 �رز ا�ذBب؟ وأ�ن ؟ - ب
  
  
  

  

 ؟"...........�سم"��?  "............,1ض"��Gد  ...........�رادف 0,0رق -:آ�ن ا�#�ط أآ�� � - أ
 ���ذا ر%? ا�ذBب رأسه ؟-ب
 �� �و8ف �#�0ر �ن هذا ا�ذBب ا��01رس؟-ج
  ؟ G? 5#وا#ً� �#�س�ً� �ل�1رة-د
  
  
  
  
  ؟"8رص"،��? " �رى"،��Gد "" ��0�0ً�" ��#2: ��� �ن 5#دك %$ه�ت   - أ
  ؟�� 08� ا�ذBب�ف  2ور �#�0ر 5#د - ب
 ؟وPG ذ�ك.  %ر�0ه %$��د  �رآت ا�ط��2
 �#�0رًا  -ج
  ؟G? 5#وا#ً� �#�س�ً� �ل�1رة ا�س���
 -د
  


 أ��� ا�����ت �����ق                  �  

آ�ن ه#�ك وداع ��ر ��ن ا� �c راQب و�#�0ر �8ل ا� �c راQب آم �2ز 5ل�#� %را8ك آ�ن ه#�ك وداع ��ر ��ن ا� �c راQب و�#�0ر �8ل ا� �c راQب آم �2ز 5ل�#� %را8ك آ�ن ه#�ك وداع ��ر ��ن ا� �c راQب و�#�0ر �8ل ا� �c راQب آم �2ز 5ل�#� %را8ك آ�ن ه#�ك وداع ��ر ��ن ا� �c راQب و�#�0ر �8ل ا� �c راQب آم �2ز 5ل�#� %را8ك  ( ( ( (----٤٤٤٤سسسس
" " " " ���هد���هد���هد���هد"""" و��د��ك  و��د��ك  و��د��ك  و��د��ك �سك�سك�سك�سك####و�و�و�و� و5ل�ك أن 20د #1سك �20ود إ��#� �رة أ,رى و8د E\رت ��لد#�  و5ل�ك أن 20د #1سك �20ود إ��#� �رة أ,رى و8د E\رت ��لد#�  و5ل�ك أن 20د #1سك �20ود إ��#� �رة أ,رى و8د E\رت ��لد#�  و5ل�ك أن 20د #1سك �20ود إ��#� �رة أ,رى و8د E\رت ��لد#� �#$�#$�#$�#$�� �� �� �� 
        ))))� واEق أ#آم س20ودون �طرد ا5Kداء �ن س�#�ء� واEق أ#آم س20ودون �طرد ا5Kداء �ن س�#�ء� واEق أ#آم س20ودون �طرد ا5Kداء �ن س�#�ء� واEق أ#آم س20ودون �طرد ا5Kداء �ن س�#�ءأ#أ#أ#أ#

 س�ط  س�ط  س�ط  س�ط ا�0$ا�0$ا�0$ا�0$وظ� �#�0ر � �ذ ذاآر0ه ��0 ظ.رت �ه ا��#ط�
 وظ� �#�0ر � �ذ ذاآر0ه ��0 ظ.رت �ه ا��#ط�
 وظ� �#�0ر � �ذ ذاآر0ه ��0 ظ.رت �ه ا��#ط�
 وظ� �#�0ر � �ذ ذاآر0ه ��0 ظ.رت �ه ا��#ط�
 .. .. .. .. �8د أ�د ز�(Bه ا�ط�Bرة �8د أ�د ز�(Bه ا�ط�Bرة �8د أ�د ز�(Bه ا�ط�Bرة �8د أ�د ز�(Bه ا�ط�Bرة  ( ( ( (----١١١١سسسس
                Pطً� �د%2ً� ر � ً� و��ـ�ط �#�0ر �0\�ط وه�\#ه س�.�ر ��د��ه � \% �%�.� هو و���هد �ن 8�� %\ �ر ��د��ه �\#ه س�.�ط وه�ط �#�0ر �0\�طً� �د%2ً� ر � ً� و��ـP                %�.� هو و���هد �ن 8�� %\ �ر ��د��ه �\#ه س�.�ط وه�ط �#�0ر �0\�طً� �د%2ً� ر � ً� و��ـP                %�.� هو و���هد �ن 8�� %\ �ر ��د��ه �\#ه س�.�ط وه�ط �#�0ر �0\�طً� �د%2ً� ر � ً� و��ـP                %�.� هو و���هد �ن 8�

    ..)..)..)..)0ظرًا 8دوم ا�ذBب 0ظرًا 8دوم ا�ذBب 0ظرًا 8دوم ا�ذBب 0ظرًا 8دوم ا�ذBب  �# �# �# �#ر�ل$ر�ل$ر�ل$ر�ل$ �ه �ن 8�� و�لس ,لف 0�  �ه �ن 8�� و�لس ,لف 0�  �ه �ن 8�� و�لس ,لف 0�  �ه �ن 8�� و�لس ,لف 0� ,0�\,0�\,0�\,0�\اااا    ا�ذيا�ذيا�ذيا�ذيا�آ.ف ا�آ.ف ا�آ.ف ا�آ.ف 

وسر�5ن �� �رز ا�ذBب ،ذو ا�Hرة وسر�5ن �� �رز ا�ذBب ،ذو ا�Hرة وسر�5ن �� �رز ا�ذBب ،ذو ا�Hرة وسر�5ن �� �رز ا�ذBب ،ذو ا�Hرة .. .. .. .. آ�ن 8رص ا� �س 8د أزداد 0وه�ً� �لو#ه ا��Kر آ�ن 8رص ا� �س 8د أزداد 0وه�ً� �لو#ه ا��Kر آ�ن 8رص ا� �س 8د أزداد 0وه�ً� �لو#ه ا��Kر آ�ن 8رص ا� �س 8د أزداد 0وه�ً� �لو#ه ا��Kر  ( ( ( (----٢٢٢٢سسسس
    ))))��0�ه ���و5
 �ن ا�ذ�Bب��0�ه ���و5
 �ن ا�ذ�Bب��0�ه ���و5
 �ن ا�ذ�Bب��0�ه ���و5
 �ن ا�ذ�Bب ..  ..  ..  .. ا�واديا�واديا�واديا�وادي 0 �ه ا��وس 5ل� ��.0ه �ن ,لف  0 �ه ا��وس 5ل� ��.0ه �ن ,لف  0 �ه ا��وس 5ل� ��.0ه �ن ,لف  0 �ه ا��وس 5ل� ��.0ه �ن ,لف ا�0$ا�0$ا�0$ا�0$ا����Gء ا����Gء ا����Gء ا����Gء 

ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ر%? ا�ذBب رأسه ������ 8رص ا� �س ا��Kر آ�� 2%� أول �رة Eم ,G1.� و%� ا�ل�ر%? ا�ذBب رأسه ������ 8رص ا� �س ا��Kر آ�� 2%� أول �رة Eم ,G1.� و%� ا�ل�ر%? ا�ذBب رأسه ������ 8رص ا� �س ا��Kر آ�� 2%� أول �رة Eم ,G1.� و%� ا�ل�ر%? ا�ذBب رأسه ������ 8رص ا� �س ا��Kر آ�� 2%� أول �رة Eم ,G1.� و%� ا�ل� ( ( ( (----٣٣٣٣سسسس
    )))) �رة أ,رى �رة أ,رى �رة أ,رى �رة أ,رىرأسهرأسهرأسهرأسهذا0.� ا#طل�ت ر����ت �د%? �#�0ر �0,0رق �سم ا�ذBب �2ل#
 أ#ه �ن �ر%? ذا0.� ا#طل�ت ر����ت �د%? �#�0ر �0,0رق �سم ا�ذBب �2ل#
 أ#ه �ن �ر%? ذا0.� ا#طل�ت ر����ت �د%? �#�0ر �0,0رق �سم ا�ذBب �2ل#
 أ#ه �ن �ر%? ذا0.� ا#طل�ت ر����ت �د%? �#�0ر �0,0رق �سم ا�ذBب �2ل#
 أ#ه �ن �ر%? 

وو08.� ر%? �#�0ر رأسه ������ 8رص ا� �س ��0�0ً� �1ر�
 ��Qرة �ر��ك اهللا �� وو08.� ر%? �#�0ر رأسه ������ 8رص ا� �س ��0�0ً� �1ر�
 ��Qرة �ر��ك اهللا �� وو08.� ر%? �#�0ر رأسه ������ 8رص ا� �س ��0�0ً� �1ر�
 ��Qرة �ر��ك اهللا �� وو08.� ر%? �#�0ر رأسه ������ 8رص ا� �س ��0�0ً� �1ر�
 ��Qرة �ر��ك اهللا ��  ( ( ( (----٤٤٤٤سسسس
        )))) 5ل� 8رص ا� �س ا��Kر 5ل� 8رص ا� �س ا��Kر 5ل� 8رص ا� �س ا��Kر 5ل� 8رص ا� �س ا��Kرا�0س��
ا�0س��
ا�0س��
ا�0س��
���هد و,�� إ��ه أ#ه �رى ���هد و,�� إ��ه أ#ه �رى ���هد و,�� إ��ه أ#ه �رى ���هد و,�� إ��ه أ#ه �رى 
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